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التحقيقمقدمة

وعلى،الاميننبيناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

وبعد:،الدينيوملىإجمعينأوصحابتهاله

أبيبنمحمدعبداللهأبوالدينشمسالامامأفردهجليلبحثفهذا

مسألةفي،تعالىاللهرحمه751()تالجوزيةقيمبابنالصثمهوربكر

فيهاالخلافوجعل،الصلاةفياليدينرفع:مسالةوهي،واحدةفقهية

فريقين:بينمعقودا

رفعبأنالقائلين،والائمةوالتابعينالصحابةمنالعلماءجماهير:الاول

لمجي!.النبيعنثابتةسنةالركعتينمنوالقيام،منهوالرفع،الركوعفياليدين

بعدمالقائلين،وغيرهمالحنفيةمنالعلماءبعض:الثانيوالفريق

المواضع.تلكفياليدينرفعسنية

واستقصد،والعقليةالنقليةدلائلهاوذكر،المسألةفيالاقوالفحرر

نأأصحابهيعجزبمامذهبلكلواستدليستقصد،أنلهشاءمافيها

ووازن،فريقكلبهأجابوبمامنها،الفرقاءمواقفوناقشله،يستدلوا

للحق.المريدالمنصفنظرفيهافنظر،المذاهبتلكبين

فيالقولينلاحدوترجيحهباختيارهيصرحلمالمؤلفكانولئن

إلىالقارئيقودفانه-)1(الاقلعلىالكتابمنأيدينابينفيما-المسألة

.المفقودةالكتابمقدمةفيبهصرحربماإذ(1)



وسبيلهلجاء،إإليهيلجئهأندونالصوابلىإبيدهويأخذ،الراجحالرأي

وسداد،النزاعلطرفييسوقهاالتيالحججوقوة،الادلةكثرة:ذلكفي

خفاءلالىتعااللهبحمدكتابنافيظاهروهذا،الاعتراضاتورد،الاجوبة

(02)0منأكثربالرفعللقائلينوالاحتجاجالاستدلالاستغرقإذبه،

صفحة.)33(نحوالاخروللفريق،صفحة

بذلكوصزح،كتبهمنعددفياختيارهعلىنصقدالمؤلفأنعلى

وروى":قال2(2-11891/):المعاد"زاد"كتابهفيعليهمزيدلاتصريحا

منه(والرفعوالركوعللاحرام)يعنيالثلاثةالمواطنهذهفيعنهاليدينرفع

ذلكخلافعنهيثبتولم،العشرةروايتهاعلىواتفقنفسا،ثلاثينمننحو

البراء:حديثعنهيصحولمالدنيا،فارقأنلىإدائماهديهذلككانبل،ألبتة

الرفعمسعودابنتركفليسزياد.]أبي[بنيزيدزيادةمنهيبليعود"لاثم"

أشياءالصلاةفيمسعودابنفعلمنتركفقد،المعلومهديهعلىيقدممما

والافتراشالتطبيقفعلهمنتركفقد،للرفعمدانياولامقاربامعارضهاليس

عليهما،التقدمدونوسطهمافيالاثنينبينإماماووقوفهالسجود،في

الامراء.تأخيرلاجلإقامةولاأذانبغيرباصحايهالبيتفيالفرضوصلاته

وصحةكثرةالرفعفيالتيالاحاديثمنذلكخلاففيالاحاديثينو

"اهـ.التوفيقوباللهوعملا،وصراحة

بمؤلفاتالفقهيةالمسائلمنجملةلإفراداهتماماللهرحمهوللمصنف

فيهاوالنظر،الادلةواستيعاب،الاقوالتحريرمنواحدانهجافيهاينتهج،خاصة

اللهفانإغاثة":مثل،والبرهانالدليلينصرهماوترجيحالاجتهاد،طريقةعلى



"،المحرمنكاحو""،رمضانهلالإغمامو"حكم"،الغضبانطلاقحكمفي

وغيرها.،لحرير"الباسمنويحرميحلماو""،الصلاةتاركحكمو"

طرفعلىالخطيةنسختهوجودمعالكتابهذاطبعتأخروقد

نسختهأنبسبب1(=بالقصيرليسزمنمنذالباحثينبأيديهيبلالثمام،

البياضاتولكثرةلنقصها،عليها؛الاعتماديمكنلاكان-انذاك-الوحيدة

النسخ.حديثةولكونهافيها،والخروم

هذهضمنالكتابهذالاخراجالتوجهالجازمةالنيةفييكنولم

علىالوقتهذافيتعالىاللهرحمهالقيمابنالاماممؤلفاتمنالسلسلة

نسخةعلىالحصوللىتعااللهيسرلماولكنذاتها،السالفةللأسباب؛الاقل

علىالعزمقويالمتأخرة=النسخةتلكأصلأنهاوظهر،للكتابنفيسة

لى.تعااللهشاءإنالمباركالمشروعهذاكتبضمنوسلكه،الكتابتحقيق

نسخةلكنهاأيضا،فيهاحاصلالنقصإذبها؛الفرحتماميحصللمأنهعلى

مؤلفهاحياةفيوكتبهاخطه،منونسخها،المصنفتلاميذأحدبخطنفيسة

عليها(.الكلامعندبالتفصيلسيأتي)كما

باخباريالمديفرمحمدبنعبداللهالشيخالكريمالأختفضلوقد

علىوارسالهابتصويرهابادرثمعليها،وقوفهحالالنسخةهذهبأمر

به.ونفعخيرااللهفجزاه)!ح(

بكرالعلامةلشيخنا251-252()ص"مواردهائارهحياته:الجوزيةقيم"ابنانظر(1)

لى.تعااللهرحمهزيدأبودله1عبدابن



داهو

هي:مباصطعدةساقدمالكتابيديوبين

فيهاهلمؤلفاتاوذكر،لمسالةابهذهالعلماءعنايةسبب:وفيهتمهيد،-

وفيها:،الكتابدراسةمباحث-

.الكتاباسم-

تاليفه.تاريخ-

للمؤلف.نسبتهإثبات-

.الكتابموضوعاتعرض-

.الكتابموارد-

الخطية.النسخوصف-

.الكتابطبعات-

التحقيق.منهج-

الخطية.النسخمننماذج-

كما،وعلميةلفظية،مفصلةبفهارسالعملتوجناالكتاباخروفي

.لحاتالصاتتمبنعمتهالذيدنهلحمدوا.السلسلةهذهفيبنا

كتبه

العمرانمحمدبنعلي

0143/الاخرةجمادى28/في

اللهحرسهالمكرمةامكة

كا1أ+ه!مكاولء؟أه!كا1ا.+05:صلاللتو



تمهيدفي

فيهالمولفاتاوذكر،لمسالةابهذهالعلماءعنايةسبب

لمسألةابهذهالعلماءعنايةسبب*

فيمفردةمصنفاتوالمتأخرينالمتقدمينالعلماءمنجمعألف

فيهاألفبلآخر،دونمذهبعلىفيهاالتاليفيقتصرولم،المسألةهذه

بذلكعنايتهمسببإلىأشاروقدوغيرها،الاربعةالمذاهبأصحاب

هذهأناعلم")676(:الشافعيالنواويزكرياأبوالامامقال،منهمعدد

متكاثرات،مراتيومكلفيإليهايحتاجمسلمكلفانجدا،مهمةمسألة

اعتناء،أشدبهاالعلماءاعتنىولهذا؛الصلاةومكثرالاخرةطالبسيمالا

هذينفيالرفعإثباتفيكبيراكتاباالبخاريعبداللهأبوالامامصنفحتى

.")1(...نفيسكتابفهو،ذلكخالفمنعلىالشديدوالانكارالموضعين

وسبب":قال)597(الحنبليرجبابنالدينزينالحافظوكذلك

ومصرواليمنكالحجاز،المسلمينأمصارجميعأن:بذلكاعتنائهم

والرفعالركوععندالصلاةفيالايديرفعيرونأهلهاعامةكانوالعراق

افتتاجفيإلاالصلاةفيأيديهميرفعونلافكانوا،الكوفةأهلسوىمنه،

لها،والاحتجاج،المسألةبهذهالامصارعلماءفاعتنى،خاصةالصلاة

خالفها.منعلىوالرد

993(.)3/:"المهذبشرحالمجموع"(1)



:والبصرةوالشامالحجازأهلعلماءعليهاجتمعما:الاوزاعيقال

،الصلاةلافتتاجيكبرحينمنكبيهحذويديهيرفعكان!يماللهرسولأن

فانهم،الكوفةأهلإلا،الركوعمنرأسهرفعوإذا،للركوعيكبروحين

.وغيرهجريرابنخرجه.أئمتهمذلكفيخالفوا

المسألة:فيالاثارروىأنبعد"اليدينرفع"كتابهفيالبخاريوقال

.الايديرفععلىاتفقواقدوالعراقواليمنوالمدينةمكةأهلفهولاء

تركواالامصارمنمصرانعلملا:المروزينصربنمحمدوقال

كلامه.انتهى")1(0الكوفةأهلإلا،منهوالرفعالخفضفيجمعهمبأالرفع

لمسالة:افي*المولفات

حسبعلىمرتبين،المسألةهذهالعلماءفيمنألفمنذكروهذا

وفياتهم:

رفعجزء"له256(.)تالبخاريإسماعيلبنمحمدعبداللهأبو-1

.مطبوع."اليدين

292()2(.)تالبزارعمروبنحمدأ2-

2()3(.49)تالمروزينصربنمحمد3-

رجب.لابن03(4)4/":الباري"فتح(1)

(.الكتبدار-1/014):"الاستذكار"فيالبرعبدابنذكره2()

4(،01)1/الاستذكار":"فيوذكره213(،)9/"التمهيد":فيعبدالبرابنمنهنقل)3(

)5/76-إحياء"الوافي":فيالصفديوقال)14/37(،"السير":فيوالذهبي

منهونقلإ!المعجزاتمنبانهالعلماءبعضووصفه.مجلداتأربعفيانه(:التراث

يطهر.فيماعبدالبرابنبواسطة(135)صالمصنف
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303()1(.)تالنسائيشعيببناحمد-4

()2(.043)تالشافعيالاصفهانيعبداللهبنأحمدنعيمأبو5-

البيهقيذكره(،504)تالشافعيالنيسابوريلحاكماعبداللهأبو6-

أحمد")3(.مناقب"في

458()4(.)تالشافعيالبيهقيالحسينبناحمد7-

فيذكر676()تالشافعيالنواويالدينمحييزكرياأبو8-

مستقلا.كتاباالمسألةهذهفيسيجمعانه993()3/:"المجموع"

رفعاحاديثفيرسالةله756()تالشافعيالسبكيالدينتقي9-

.ذكرهتيالانيالاتقاعلىردوهو.مطبوع)5(.اليدين

الاتقانيحنيفةأبوغازيأميرالعميدبنعمرأميربنكاتبأمير-01

وادعى،والرفعالركوععنداليدينرفعفيصنف758(.)تالحنفي

03(.4)4/":الباري"فتجفيرجبابنذكره(1)

03(.6/"السير!:)91فيالذهبيوعنه(،1178/):"التحبير"فيالسمعانيذكره)2(

رجب.لابن322(/4)"الباري"فتجانظر)3(

.مقاصدهمهماتسيذكرإنه:وقال993()3/:""المجموعفيالنواويذكره(4)

اليدين.رفعأحاديثباسم31(01/1)":الشافعية"طبقاتمنترجمتهفيابنهذكرها)5(

ثلاثفيوهي)1/253-256(.المنيرية":الرسائل"مجموعةفيطبعتوقد

فيصل.مركزالملكفينسختانولها.صفحات
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هوردثم،السالفبكتابهالسبكيعليهفردذلك،فعلمنصلاةبطلان

جزء)1(.فيالسبكيعلى

الشافعيالبارينيبابنالمعروفالدينزينعمربنعيسىبنعمر-11

)2(.مطبوع.اليدينرفعفيالمذهبينقوىإيضاج:كتابله764(.)ت

الهاشميالطالبيالعقيلياللهعبدبنالرحمنعبدبناللهعبد12-

فيلخصهثم،اليدينرفعمسألةعلىمطولكتابله976(.)تالشافعي

واحد)3(.كراس

قاضيابنالمقدسيعمرأبيبنعبداللهبنحسنبنأحمد13-

تيمية،ابنالاسلامشيخوتلميذقدامةبنىمن771(،)تالحنبليالجبل

)4(.اليدينرفعمسألةفيرسالةله

القنويالثناءأبوالدينجمالمسعودبنأحمدبنمحمود14-

)5(.الصلاةفياليدينرفعفيمقدمةله771(.)تالحنفيالدمشقي

فيتعليقهوانظرللكنوي،05-51()ص:"البهيةو"الفوائد415(.)1/:"الكامنة)الدرر)1(

إحدىو)أتقان(.المكيالحرممكتبةفيخطيةنسخةلهالسمكيعلىوردهالاتقاني.نقد

":الصافي"المنهلالتاء.وسكونالهمزةبفتحبرديتغريابنوضبطها،فارابقصبات

.(4/304):"وأصولهالفقه-الشاملالفهرس"انظر،خطيةنسخعدةكتابهومن(.301)3/

عبدالعزيزالدكتوربتحقيق(صفحة202)في2141عامالبخاريدارعنصدر2()

.حمديلاا

.(1091/)القراء":طبقاتفيالنهايةغاية"انظر)3(

.لهاديعبدابنليوسف(011)ص"الكتبمعجمو"(،1/112)"الكامنةالدررانظر"(4)

)5/135-الاحمد":و"المنهج)1/29-59(،الارشد":"المقصدفيوترجمته

.الكتابيذكراولم(137

.(092)ص:"التراجمتاج"انظر(5)
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الظاهريالمصريهاشمبو،إسماعيلبنمحمدبنأحمد15-

اليدينرفعمسألةله897(.)تالبرهانبابنالمعروف)1(،التيميمذهبا،

فياليدينرفعفيلطيفمصنفله:الدينناصرابنقالالسجود)2(.في

يدلمما،مطالعةبغيرالحبسفيوهوأملاه:السخاويقال)3(.الصلاة

اطلاعه.وفورعلى

العدلابو،الشرفلقبوربما،الدينزينقطلوبغابنقاسم16-

)4(.برسالةاليدينرفعمسألةأفرد987(،)تالحنفينيالسودو

الحنفي،الحلبي،المحاسنأبومحمدبنإسكندربنيوسف17-

رفععدمفيحنيفةأبيالاماممذهبتقويةفيرسالةألف929(0)ت

)5(.وبعدهالركوعقبلاليدين

الغيثيزيادبنعليبنإبراهيمبنالكريمعبدبنالرحمنعبد-18

عنداليدينرفعسنةإثبات:مؤلفاتهمن759(.)تالشافعيالمقصري،

)6(.الركعتينمنوالقياموالاعتدالوالركوعالاحرام

فيالقدسيةالنفحةله:9601()تالخفاجيالدين91-شهاب

فغلبتيميةابنكلامفينظر-السخاويقالكما-لانهإليهونسب،تيميةلابننسبة(1)

منه.أعلماحداأنيعتقدلاصاربحيث،عليه

.(279/):"اللامعالضوء"انظر(2)

8(.)6/:"المشتبهتوضيح"انظر)3(

.(187)6/:"اللامعالضوء"(4)

.(1/791):"العاشرةلمئةاباعيانالسائرةالكواكب"(5)

(903)ص:العاشر"القرنأخبارعنالسافرالنور"()6
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1(.)الشافعيةالسادةمنخالفهممنفيهوطعنالحنفيةالسادةرواهحديث

رسالةله9121(.)تالشافعيالشمعةعثمانبنمحمدبنعلي02-

)2(.الايديرفععنالتعديرفع:سماها،الصلاةفياليدينرفعفي

له1234(،)تالفاروقيالغوثأبيبنإسحاقأبوالشاة21-

صاحبعندمنهنسخةكانت"،اليدينرفعإئباتفيالعينيننور"رسالة

المعبود")3(.عون"

الهنديالدهلوياللهوليبنعبدالغنيبنإسماعيلمحمد22-

طبع)4(..اليدينرفعإثباتفيالعينينتنوير:مؤلفاتهمن(.4621)ت

رفعفيالملامرفعله:1332()تالمؤيديالدينمجد23-

)5(.باليمنمخطوطة.الاحرامتكبيرةعنداليدين

الحوالكتنوير:له(1334)تالمالكيعزوزابنالمكيمحمد4-2

)6(.مالكالاماممذهبمنالراجحهوالصلاةفياليدينرفعأنفي

فيقدينالف!نيل:له(.1352)تالحنفيالكشميريشاهأنور25-

.(41)331/رقممجموعضمنالتيموريةالمكتبةفينسخةله(1)

.(91)5/:"الاعلام"2()

(166)ص"الهنديليالشماالاقليمفيالعربيةباللغةالتاليف"حركةكتابانظر)3(

أحمد.جميلللدكتور

معجمانظر"ص(.)36هـفي1374عامخرىوص(،)48هـفي9912عامالهندفي)4(

.خانحمدأللدكتور(04-8049)ص:"الهنديةالقارةشبهفيالعربيةالمطبوعات

"هجرفيوترجمته563()1/:"المطروقةالموضوعات"معجمفيالحبشيذكره)5(

12(.5012-60)3/":العلم

333(.28،/1):"لمكنون1"إيضاجفيذكره)6(
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أخرىبرسالةأردفهاثم،صفحة)125(فيطبعت،اليدينرفعمسألة

)1(.صفحة)64(فيالفرقدينلنيلاليدينبسطسماها:

قرةله:0136()تالحنفيبخشمخدومبنأحمدمشتاق26-

)2(.اليدينرفعبتحقيقالعين

الكلمله:0137()تالمعمريلطفبنمحمدبن27-يحى

)3(.والضمالرفعوجوبفيالمتمم

تكبيرةغيرفياليدينرفعاستحبابعدمفيوالابرامالنقض28-

)4(.نسبةبلاخليفةحاجيذكره.الاحرام

ذكره.ناسخلهاليسالرفعأحاديثأنفيالراسخالتحقيق92-

مفردتاليفشيوخناولبعضقال:المفاتبح")5("مرعاةفيالمباركفوري

.وسماهاليدينرفعمسألةفيمستقل

عنالكشفسماها:رسالةله0142()تالسندياللهحبيب03-

.)6(اليدينرفعمسألةعنالرينكشف

)7(.والركوعالاحرامعنداليدينرفعسنةإثبات:له)؟(زيادابن1-3

2(

3(

4(

6(

7(

3(.0)ص"لمسبحانزولفيتواتربماالتصريح"مقدمةانظر(

للحسني.حزم(ابن-ط0138)3/الخواطر":نزهة"(

إسماعيلالقاضيلشيخنا)4/8802-4902(":اليمنفيومعاقلهالعلم"هجر(

الله.رحمها!وع

.(7591)2/:"الظنون"كشفانظر(

85(./)3:"المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرعاة"(

(.صفحة)136فيوالسنةالكتابدارعن1341عامطبعت(

للحبشي.(1/563):"المطروقةالموضوعات"معجم(
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الكتابدراسةمباحث

الكتاباسم!م

فياليدين)رفعهو:هذاكتابنااسمأنعلىتنصالمصادرغالب

الذيل"في)597(لحنبليارجبابنالدينزينتلميذهذلكذكر(.الصلاة

الصفديخليلومعاصره(،العثيمينط-175)5/":الحنابلةطبقاتعلى

العصر":و"أعيان)2/691(،":بالوفيات"الوافيكتابيهفي)761(

والسيوطي.عليهاطلعأنهفالظاهر"،متوسط"سفر:عنهوقال936()4/

"المنهجفي)289(والعليمي)1/63(،الوعاة":"بغيةفي)119(

":المفسرين"طبقاتفي)459(والداوودي)5/59(،الاحمد":

خليفةوالحاج(،017)6/":الذهبشذرات"فيالعمادوابن69(،)2/

":العلومأبجد"فيوالقنوجي)1(،19()1"الظنون"كشففي1()670

/3(.)142

اخرفيكما(.اليدين)رفعبتسميتهعلىالمصادربعضواقتصرت

اليدينرفعكتابتم":قالالمصنفتلاميذأحدبخطالتيالاصلنسخة

فيرجبابنذكروكما.")2(...الدينشمسالعلامةالامامشيخناتاليف

عنه،نقلمنوتبعه،القيملابنونسبه"التنزيلرفع"كتاب09(9)صذلكقملوذكر(1)

".اليدينرفع"عنتصحيفايكونأنيعدوولا

(الصلاةفياليدينرفع)كتابالمخطوطأولعلىالمكتوبالعنوانأما(0010)ق)2(

منهاسقطقدالنسخةانوسياتي.النسخةملاكاوالمطالعينلاحدمتاخربخطفهر

بعدهاهوماالعنوانبصفحةذهبتأولهامناوراقعدة
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ابنلحافظوا(،101)صرجب"ابنالدينشهابوالدهشيوخمنالمنتقى"

في(0521)نيوالشوكا(،204)3/:"الكامنةالدرر"في85(2)حجر

حجر.ابنمنومادته(441)2/":الطالعالبدر"

)فيقولهإغفاليكونأنيعدولاإذ؛التسميةفيخلافاهذايعدولا

للتسمية.منهماختصارا(الصلاة

تاليفهتاريخ*

وهو74(،)0سنةقبلالكتابهذاكتبقدالمؤلفأنالمتيقنمن

،تلاميذهمنوهوناسخهاذكركماالاصلنسخةفيهكتبتالذيالتاريخ

(.كلامهنقل)وسيأتي.نفسهالقيمابنخطمنونقلها

ومن،بدقةفيهألفهالذيالتاريختحديدفييفيدماعلىأعثرلملكن

علىالردفيطويلمبحثفهناكالامر،فييفيدمانلمسقدالقرائنبعض

(22542-15،1-5214)صهناالمصنفذكرهالفاسيالقطانابن

35-374(1/4):داود"بياسننتهذيب"الاخركتابهفيأيضاوذكره

مكةفيمقامهأيامالقيمابنألفهالسننتهذيبوكتابنفسها،بالعبارات

متقدمكتابناأنأو؟الكتابهذاعلىمتقدمهوفهل)732(.سنةالمكرمة

الكتابهذاالفكانلولانه؛الاوللىإأميللكنيمحتملالامر؟عليه

مصنفافيهاأفردقدأنهالمسألةذكرعندالسننتهذيبفيأشارلكانأولا

خاصا.

أعلم.والله74(0و732)سنتيبينتأليفهتأريخفيكونوعليه
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للمؤلفنسبتهإثبات*

:عديدةوجوهمنوذلك،القيمابنالإماملمؤلفهالنسبةثابتالكتاب

فيناسخهاقال،الاصلنسخةاخرفيمكتوبهوما:الأول

الدينشمسالعلامةالامامشيخناتأليف"اليدينرفع"كتاب"تمخاتمتها:

اللهأمتع،الجوزيةقيمبابنالمعروفالزرعيبكرابيبنمحمدعبداللهأبي

وسبعمائةاربعينسنةشعبانمنتصفالاثنينيومفي،عنهاللهورصدبفوائده

.الاسلامبلادوسائرلىتعااللهحرسهاحلببمدينة

أصلمنورقاتخمسدونوهومنهايسيراإلاالنسخةهذهونقلت

"اهـ.بهوقوبلت،بخطهالذيالمؤلف

سنةفيالمؤلفحياةفيمكتوبةأنهاأمور:عدةالنصهذافأفادنا

منونقلها،تلاميذهمنكاتبهانوعاما،عشرباحدوفاتهقبلايهـ(074)

الكتابنسبةإثباتفيبهاالاكتفاءاردنالوالامورفهذه.بخطهالتينسخته

لحمد.اولله،لكفتللمؤلف

علىالكلامعندذكرهمسبق-للمؤلفترجممنغالبذكر:الثاني

مجلد،باع!نهرجبابنتلميذهووصفه،العنوانبهذاكتابالهأن-تسميته

الكتابصفةيوافقوهذا،متوسطمجلدبأنهالصفديمعاصرهووصفه

إليناهوصلتالتي

الشيخكتبفيمامعتمامامتطابقةالكتابمباحثبعضان:الثالث

واضحين:مثالينبذكرنكتفي،مواضععدةفيوذلك،الاخر!
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الساعديحميدأبيحديثعلىالمصنفكلامعند:الاول

وساقالفاسد،القطانابنبهعلهوما225-241(152-154،)ص

!ذاالمصنفذكرفقد-طويلمفصلبكلامعنهأجابثم،بطولهكلامه

354-لم)1داود":ألىسانن"تهذيبالاخركتابهفيبتمامهالمبحث

خرمفسختنافيوقعإذ؛مهمةفائدهال!مبحثهذامناستفدتوقد374(.

الموضع.هذامنتكملتهفاستفدنا82(81،)الورقتينفي

المسائلمقجملةعلىتكلم167-178()صالمؤلفان:الثاني

منها=الفقهاءوموقف!يه!يم،النبيعنرواهماالصحابيفيهاخالفالتي

برعنالموقعين"إعلامكتابهفيبتمامهالمبحثهذاالمصنفوذكر

4(.4930-9)4/":العالمين

المزيعبدالرحمنبنيوسفلحجاجابياشيخهعننقلانه:الرابع

الكمالتهذيب"كتابهمنوذلك236(491،60،2صفي)كما742()ت

)كماالأخرىكتبهفيالمزيشيخهعنينقلالقيموابن"،الرجالأسماءفي

الصيب:والوابل.01،922:والفروسية.5722/،1/435المعاد:زادفي

.(وغيرها،62،18،882:فهاملااوجلاء.682

***
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بالكتابموضوعاتعرض*

ساقطةلكنها-،المصنفينعادةهيكما-بمقدمةكتابهالمؤلفبدأ-

.ورقاتثماننحوفيأصلنامن

3-4(،)صالايديرفعبعدمقالمنحججبقيةبذكرالنسخةتبدأ-

ذكرهماوجملة.التلفأصابهمماوالبقيةفقط،حجتاننسختنافيمنهاوبقي

كلاممنجميغاعددهاعرفناحجة،عشرةسبعحججهممنالمؤلف

ماو...قولهمما)و:بقولهواحدةواحدةعليهاالردفيذلكبعدالمؤلف

عشرةسبعفبلغت،والنقضبالذكرجميعااستوفاهاحتى..(فلانحديث

نسختنا)1(.فيبقيتااللتانهمامنهاحجتيناخروكانتحجة،

التيالاحاديثأولافذكر،الايديبرفعالقائلينأجوبةذكرثم-

رضيالصحابةعنحديثاوثلاثونثمانيةوهي،بالرفعالقائلونعليهااعتمد

أخرجها،منوذكربألفاظها،أحاديثهمساقثمأولافسماهم،عنهمالله

علىالموقوفاتذكرثم،والضعفالقوةلمجطمندرجتهاعلىوتكلم

-33(.4)صالسلفواثار،الصحابة

بهااستدلالتيوالحججالاحاديثعنالجوابفيأخذثم-

عليهافأتىحجة،وحجةحديثا،حديثاعنهافاجاب،الرفعبعدمالقائلون

منالساقطةعشرةالخمس!الحججهذهحاشيتهفيالكتابأولفيذكرناوقد(1)

وترتيبهسياقهبنحووسقناهاعليها،للردساقهاعندماالمولفكلاممنوذلكنسختنا،

لها.
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أسانيدهاعلىوتكلم،الدلالةثبوتجهةومن،الدليلثبوتجهةمن

34-)صالطبعةهذهفيصفحةالمئةكلامهقاربحتىوعللها،ومتونها

.الكتابثلثمناكثرالمبحثهذافاستغرق(،281

القائلينأجوبةبذكربدأ،المسهبالعرضذلكمنانتهىوبعدما-

واحداعليهاوالكلام،بالرفعالقائلينوحجحأحاديثعلىبالخفض

.(1-12856)صبها.استدلواالتيالاثارعلىوالكلامواحدا،

بعدمه،القائلوناوردهماعلىبالرفعالقائلينبردودكرثم-

هذااستغرقوقدصحتها.واثباتالرفعلاحاديثتضعيفهمعنلجوابوا

24(.-1571)صالطبعةهذهفيصفحةثمانينمنأكثرالبحث

هذهفيالخلافذكرمنانتهىقدالمؤلفيكونالبحثوبهذا

خصمه.لادلةفريقكلونقاش،الفريقينوحججأدلةذكرومن،لمسألةا

برفعالقائلينعندالخلافيةالمسائللبعضالمؤلفتطرقثم-

وهي:منها،أربعافذكر،الايدي

وإذامنهوالرفعوالركوعالافتتاحعندالرفعإلىذهبمن:الأولى

2(.2-1446)صالثنتينمنقام

2(.2-4647)صورفعخفضكلعندالرفعاستحبمن:الثانية

الاحرام،تكبيرةفياليدينرفعوجوبفيحزمابنمذهب:الثالتة

2(.25-5)48عداها.فيماوسنيته

2(.2-5557)صهواجباكلهالرفعيرىفيمن:الرابعة
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فيفغلا،بالرفعالصلاةأبطلمنقولفي:خامسةبمسالةوختم

2(.2-5758)ص.علمهوالرد،السنةخلاف

بالرفعتتعلقمسألةعشرةثمانيبذكركتابهالمصنفختمثم-

لأحكامجامعاالكتابليكونذكرهاإنه:وقال،وانتهائهوابتدائهوكيفيته

2-282(.58)ص.معناهفيكافياالمسالةهذه

اليدينرفعفيسؤال)4864(رقمالماجدجمعةمركزفي:تنبيه

ناسخهقال(1)850سنةكتب،ورقات)4(فيمنه،والرفعالركوععند

الأستاذأخياطلعوقد".القيمابنلىإمعزواوجدتهما"انتهى:اخرهفي

إلىومالواخرها،أولهاليونقل،الرسالةهذهعلىشمسعزيرمحمد

أعلم.والله.لشيخهولاالقيملابننسبتهاصحةعدم

***
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الكتابموارد"ت

أمرين:لىإهناونشير

يستوعبها،أنكادبلكثيراالمصنفعنهانقلالمصادربعض1-

كما،طويلةنقولامنهنقلماومنها")1(،اليدينرفع"البخاريكتابفيكما

ذإ(للشافعيالامكتاب)ضمنمسعود("وابنعلياختلاف"كتابعننقل

النقلوأكثر،صفحاتالقطانابنعنونقل،صفحةعشريننحوعنهنقل

البر.عبدابنكتبعن

)2(.الاحتمالعلىذكرناهاعليهاينصلمالتيالمصادربعض2-

:أقسامثلالةلىالمؤلفاعليهااعتمدالتيلموارداتقسيميمكن

باسمه.صرحما:الأول

كتابه.علىينصولممؤلفهباسمصرحما:نيالثا

والتطابق.لمقارنةباوعرف،بهيصرحلمما:الثالث

الاتية:الكتبوفيه:الأولالنوع

الراشديالدينبديعالشيخاحاديثهاخرحالتيالطبعةعلىالعزوفيواعتمدت)1(

دارطبع"اليدينرفعجزءفيالبخاريرواياتبتخريجالعينينجلاء"وسماهالسندي

العتيقةالكتابنسخة:الاشكالعندللمقابلةايضاوراجعتهـ.6141الأولىحزمابن

سنةقبلكتبتقديمةنسخةوهي،بدمشقالظاهريةالمكتبةفيالمحفوظةالنفيسة

المحدثين.لكباروالقراءاتالسماعاتمنلايحمىماوعليهاهـ،054

الفوائد":"بدائعلكتابتحقيقيمقدمةالمواردعلىالملاحظاتبقيةفيوانظر)2(

.)1/45،53(
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(.للشافعيالام)ضمن65مسعود:وابنعلي-اختلاف1

.65:عبدالبرلابنالاستذكار،-2

مسعود.وابنعلياختلاف-الام*

171عبدالبر:لابنالانتقاء،3-

276:الخلافالمنذر=لابن،-الاوسط4

42،2642:للبخاريالكبير،التاريخ-5

281:الشافعيليللمتو،6-التتمة

491،602:للمزي،الكمالتهذيب7-

6،22238:حبانلابن؟،الثقات8-

275692،:يعلىبياللقاضي)الكبير(لجامع-ا9

54،2942:للترمذيلجامعا-01

452:للخلاللجامعا-11

286:؟لخلافا-21

المنذرلابنالاوسط=الخلاف*

72:للبيهقيالخلافيات-13

83641،918،091،022،،5،26،255:للبخاري،اليدينرفع-41

16،91،1،2،22123:ماجهلابنالسنن-15
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6

7

8

9

2

3

6

7

8

9

2

243:للنسائيالسنن-1

56،2،283،928092داود:لابيالسنن-1

46،2192منصور:بنلسعيدالسنن-1

592:للأثرمالسنن-1

257692،:تيميةابنالبركاتلابي،الهدايةشرح2-

:18خزيمةابنصحيح2-

4،2511،53،2255:البخاريصحيح2-

2288)3(،6:1،901.61،217مسلمصحيح2-

(.وم)خ018:الصحيح2-

283928،،51:الصحيحان2-

75:حبانلابنلمفرد(،)االصلاة-2

15:حاتمابيلابن،العلل2-

35:للخلال،العلل-2

275،276:للخلال،العلم-2

915:عديلابن،الكامل3-

138:لمدونةا3-

253277،احمد:عنهانئابنمسائل3-
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277أحمد:عنداودأبيمسائل33-

274أحمد:عنالمروذيمسائل34-

284أحمد:عنالكرمانيحربمسائل35-

092)2(،215،21617،218،2928،،165احمد:26،مسند36-

8442،2062،:شيبةأبيلابن،المصنف37-

173،417،176:مالكموطأ38-

عنهمنقلالذينالأعلام:نيالثاالنوع

تعييندونعنهمالمصنفنقلالذينالاعلامالقسمهذافينذكر

النقلووجدناكتابهاسمالبحثبعدتبينفانعنه،المنقولالكتاباسم

بعدهوضعناالكتابباسمنجزملموإن(،)قوسينبين5ذكرنافيه،

الكتابمعرفةنستطعلمأوكتابمناكثرللعلمكانوإن)؟(،علامة

غفلا.5تركناعنهالمنقول

(.)المصنف441،263:شيبةأبيابن-1

1(.()لمتروكونوا)الضعفاء601:لجوزياابن2-

والايهام(الوهم)بيان1-16163:الفاسيالقطانابن3-

)التفسير(.04:الطبريجريرابن-4

هللمزيالكمالتهذيبكتابمعالضعفاء،تراجمفيمعتمدهوهو(1)
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(.)المجروحين49،601،571:حبانابن-5

(.لمحلى2)ا95،216،2263،68:حزمابن-6

168-135،916،و:172)التمهيد(.47،135،عبدالبر:ابن7-

بيان)جامع171،181،251،126،013و:)الانتقاء(.171،172

.()الاستيعاب012و:.)الاستذكار(531،912و:.(العلم

(.226)الكامل،44:عديابن8-

(.)الجامع138:يونسابن-9

؟(.الهدايةشرح284):تيميةابنالبركاتبو-01

(.الكمالتهذيب236):المزيلحجاجاأبو-11

492و:.)السنن(17،2،254،942،162،277داود:أبو-21

(.لمسائل)ا

،34،3744،،92و:.()الصحيح51،021،081:البخاري-13

65،-8609،99،701،111،091،291،491،591،

(.اليدين)رفع691،791،502

(.)الكبرى9،11،21،23،27،28،44،941:البيهقي-41

والاثار(.السنن2)معرفة14،248و:

.(لجامع)ا16،812:الترمذي-51
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)1(

)2(

)1(.89،01،18.59،102،:لحاكما-61

؟(.28)الجامع0:الخلال-17

2)السنن(.451،59:الدارقطني-18

؟(.فيهمالمتكلم2)الرواة50:الذهبي-91

الوجيز؟(.شرح282)العزيز:الرافعي-02

؟(.2)السنن61،69منصور:بنسعيد1-2

)2(؟131(،)الأم47:الشافعي22-

معانيشرح)421،431،471،151،531،162:الطحاوي23-

الاثار(.مشكلشرح)471و:الاثار(.

المسند(.)زوائد9احمد:بن2-عبدالله4

)الضعفاء(.951:العقيلي-52

.(288)الوجيز؟:ليالغزا-62

؟27839،2492692،(،الجامع:العله275:يعلىأبوالقاضي-27

اليدين،رفعفيكتابه791)من144،:المروزينصربنمحمد28-

عبدالبر(.لابنالتمهيدبواسطة

تلميذهبواسطةالمؤلفنقلهاأولهآخركتابمنفلعلهالمستدركمنالنقلليس2

البيهقي.

بنمحمد)هوالرأياهلوبعضالشافعيبينمناظرةالمؤلفنقلالموضعهذافي

فيالبيهقيعنهحكاهممافلعلها،الامفيأجدهالملكنغالبا(،الحسن

بعضهاهلىإالمنير"البدر"فيالملقنابنأشارفقد،"الخلافيات"
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.(لسننا)262:ئيلنساا-92

؟832،(لمحموعا)352:لنوويا-03

مؤلفه:ولاالكتابباسمفيهيصرحمالم:الثالثالنوع

-511132:حزملابنالاحكام-1

32441-34،التمهيد:2-

923042-232،235-471،0،23،234:الكمالتهذيب3-

-511132عبدالبر:لابنلجامعا-4

923؟:حاتمبيألابنوالتعديللجرحا5-

8429،59،،05،52:لخلافياتا-6

47،94،0،578:للبيهقيكلاهماالكبرىوالسنن7-

:153للطحاويالاثارمعانيشرح8-

:158للعقيليالضعفاء-9

،5979،501.551-69،:لجوزيالابنوالمتروكونالضعفاء-01
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227:عديلابنالكامل-11

:256حزملابنالمحلى-12

47،152والآثار:السنن-معرفة13

92



لخطيةاالنسخوصف*

:نسختانالكتابلهذا

الملكمكتبةفيمحفوظة،نفيسةنسخةوهي)الأصل(:الأولى

مجموعة-والسلامالصلاةأفضلساكنهاعلىالنبويةبالمدينةعبدالعزيز

للأمير"المرامبلوغ"نظمكتابمعفيهاجلدوقد،المحموديةالمكتبة

بخط-المجلدغلافعلىوكتب)139(،واحدبرقموسجلا،الصنعاني

،المرامبلوغمنظومة1-والاثر:الحديثأهلفقهكتب"من-:حديث

-2.الاثريالصنعانيالاميرإسماعيلالسيدبنمحمدالسيداليمنلعالم

شمسللحافظ،الركوعوبعدالركوعقبلاليدينرفعترجيحفيرساله

الصنعانيكتابوعلى"،الدمشقيالزرعيالجوزيةقيمابنمحمدالدين

بخطنسختناأولعلىوكتب.المحموديةالمكتبهوختمتملكات،عدة

لابنالصلاةفياليدينرفع"كتاب:السابقالتصديركاتبخطمنأقدم

".الجوزيةقيم

النسخة،علىالموجودالترقيمبحسب(ورقة)89فيتقعوالنسخة

لد)81-82(،رقموهماأثنائهافيورقتينسقوطإلىالمرقميتنبهولم

ورقةوليسورقتانأنهماعلىودل،الكلامانقظاعالسقطوجودعلى

ابنكتابفيموجود-النصهذاضمنهومن-بتمامهالمبحثأن:واحدة

بنصه،ب(4أ-930)ق354-374()1/داود(":أبيسننتهذيب"القيم

وإذا(،ورقة01)0أوراقهاعددفتكونيقينا.الورقةعلىيزيدومقداره

03



عدديكون،ورقاتثمانيفيوانهالنسخةاولفيالواقعالسقطحسبنا

(.)الاصلبلهارمزتوقد(.ورقات1)80بتمامهاأوراقها

:امراناعتورهاوالنسحة

بقولهتبدأإذأولهافينقصأولهما:؛موضعينفي1-نقص

ثمانيلىإسبعمقداره:فنقول؟النقصمقدارفما."..الركوعمن"الانتقال

،ورقاتعشرلكلالناسخالتزمهاالتيالتركينةمقدارهعلىدلنا،ورقات

اليدين"رفعثاني"وفيها)3(الورقةرأسفيكانتتركينةأولأنفنجد

فيهابماالنسخةأولمنسقطتقدورقاتثمانينحوهناكأنيعنيهذا

وثانيهما:.الثانيةالنقطةفيسنذكرهماسببهالسقطوهذا.العنوانورقة

الرطوبة؟شدةبسببتلفتاأوسقطتافهل82(81،)الورقتينفينقص

منأوراقعدةتلفلىإأدتشديدةرطوبةالنسخةصابقدانه2-

مماالنسخةاوراقمنعدداطرافتاكلوالى-،سلفكما-الكتاباول

الورقةلىإالمؤثرالتاكلهذاويستمر،الكلماتمنالكثيرطمسلىإأدى

الورقاتكاملاستوعبشديدطمسيبدأثمالانحسار.فييبدأثم)26(

وأالمطالعينأحدحاولوقد.النصوصمنبكثيروذهب)53-56(

المواضع،منعددفيالمطموسةالكلماتيستدركأنالنسخةمالكي

.المغربأهلمنأنهخطهقاعدةمنوواضح

فيمنسوخةفهي،الثقةدرجاتأعلىوفي،لجودةافيغايةوالنسخة

نسخةمننسخهاوقد،تلاميذهمنوناسخهاهـ،074سنةمؤلفهاحياة

عليها.وقابلهامؤلفها،
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اليدينرفعكتابتم":كلامهونصاخرها،فيناسخهاقالهذلككل

بكرابيبنمحمدعبداللهأبيالدينشمسالعلامةالإمامشيخناتاليف

يومفي.عنهورضيبفوائدهاللهأمتع،الجوزيةقيمبابنالمعروفالزرعي

اللهحرسهاخلببمدينةوسبعمائةأربعينسنةشعبانمنتصفالاثنين

.الاسلامبلادوسائرلىتعا

من)1(ورفاتخمسدونوهومنهايسيراإلاالنسخةهذهونقلت

به"هوقوبلت،بخطهالذيالمؤلفاصل

مضبوطةكلماتهابعضالاعجام،قليلمتقنواضحالنسخةخط

التصحيحعلامةبوضعيكتبماصحةعلىبالتاكيدعنايةوللناسخ،بالقلم

يكررهاوقدخطا،انهايطناوتشكلقدالتيالكلماتبعضفوق)صح(

التنبيه.فيزيادةمرتين

وباللحق،النسخةهامشفيالتيبالبلاغاتواضحةالمقابلةودلائل

.اخرىمواضعفي

لمإنقطعابالعلمالمشتغلينمنفهوهو،مننعرفلموانوالناسخ

وجودتها.النسخةميزاتمنذكرناهماذلكعلىدلالعلماء،منيكن

الكتب،احدمننقلاتكونأنيحتملالمؤلفبخطليستالتيورقاتالخمسهذه(1)

كتابهفيالمؤلفذكرهالذيالقطانابنكلامعلىالردمبحثهويكونانوارجح

إلىالكتابذاكمنكلامهنقلغيرهمأوطلابهبعضالمؤلففكلف،السننتهذيب

التينسختهقي"الهجرتين"طريقكتابهفينظيرهالمؤلفصنعقدأمروهذاهنا.

57-58(.1/)الاصلاحيجملامحمدالمحققللشيختحقيقهمقدمةانظر،بخطه
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بالمقارنةتبينالذيالسقطأوالاخطاء،بعضمنتسلملمذلكومع

ذلك.غيرأو،المؤلفمصادرمع

الحنفية-منأنهوالظاهر-المطالعينلاحدتعليقانالنسخةوفي

مكانهما.فيأثبتناهمامغاير،بخطكتبا

(:)الفرعالثانيةالنسحة

بوقمبالرياضالوطنيةفهدالملكمكتبةفيمحفوظةنسخة

الرياضمكتبةمحفوظاتمنإليهاتؤولأنقبلوكانت86()1(،)906/

المكتبةختمعليهاالاولىالورقةمنالايسرالركنففي،السعوديةالعامة

بنمحمدالشيخوقفيةختموتحتههـ،034/3913/بتاريخ،نفسهبالرقم

رفع"كتاب:الناسخبخطالصفحةرأسوفيهـ.1381سنةعبداللطيف

ب)ف(.لهاورمزت-".ناقص-القيملابن،الصلاةفياليدين

الاسطروعددالكبير.القطعمنصفحة162أي(ورقة81)فيوتقع

من"الانتقال:قولهمنالنسخةوتبدأغالبا.سطرا()21صفحةكلفي

."...الركوع

اسمفيهايذكرولمهـ(،)1338سنةكتبت،النسخحديثةنسخةوهي

ضعيفبخطفانهما34()33،الصفحتينعداواحدبخطوهي،الناسخ

مغايو.

بتصويرسمحواإذالمخطوطاتقسموخاصةالمكتبةعلىالقائمينأشكروهنا)1(

منها.خفادةوالالهالنسخة
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وعدم،النسخةأخطاءلكثرةالعلماء؛منليسناسخهاأنوالظاهر

منعددفيالواقعالسقطوكذلكمنه،نقلالذيالأصللنسخإتقانه

عليهاالاعتماديمكنفلاوعليه،وإتقانهالأصلجودةمعهذا،النصوص

سليم.نمقإخراجفي

تبدأهيإذوصفها؛السالفالاصلمخطوطةعنفرعالنسخةوهذه

والبياضاتالطمسمنفيهاوقعمالىإناسخهاأشاروقد،بدأتحيثمن

جدا،البياضكثيرةنسخةعلىوتصحيحامقابلة"بلغخاتمتها:فيفقال

نسخةحالوهذا"اهـ.التصحيحفليعدالبياضمنسالمةنسخةحصلفان

سبق.كماالاصل

بعضفيالسقطأوالكلماتبعضفيالفروقمنبينهمايوجدماأما

الاصلقراءةفيالفرعناسخأخطاءمنتكونأنتعدولافهي؛النصوص

.نظرهوانتقالذهولهأو

يشتغلفلمالاصلفيالواقعةالمطموسةوالنصوصالبياضاتأما

بعضوجودمعقراءتهافيالاجتهادأوبإكمالها-غالبا-الفرعناسخ

فعل.وحسناً،المطموسةالكلمةعلىتدلالتيالاحرف
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الكتابطبعات،

:حديثتانطبعتانللكتاب

مصر،فيوالتوزيعللنشرالاسلاميةالمكتبةعنطبعت:الأولى

الرزيقيمكيالحسينبنمحمودبتحقيقهـ،1426سنةالاولىالطبعة

خدمته.ولاالكتابتصحيحفييفلحولم.صفحة272في

الطبعة،الكويتفيوالتوزيعللنشرغراسدارعنطبعت:الثانية

283فيالفهد،العزيزعبدبنفيصلبتحقيقهـ،1428سنةالاولى

صفحة.

الفرعنسخةعلىالكتابتحقيقفياعتمدتالطبعتينوكلتا

عليهاالاعتماديمكنلانهو،العيوبمنفيهاماذكرتقدموقدالمتأخرة،

فيالاجتهادحيثمنأمثلهماالكويتوطبعة.سليمنطرإخراجفي

مواضع.فيمنهااستفدتوقد.وخدمتهالنصتصحيح

***
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التحقيقمنهج!

الذيالجليلالاصلعلىالكتابنصإخراجفياعتمدت1-

عليه،يعتمدجيدأصلوهو،مؤلفهخطمنونقلهالمؤلفتلميذنسخه

أما،شرحهتقدمكماونقصطمسمنالعيوببعضفيهوقعتوقد

بأمور:تكميلهفياجتهدتفقدالطمس

فراءةاللهبحمدواستطعت،المطموسةالكلماتأثرمنبقيبما-

قليلة.مواضعإلامنهايبقولممعظمها

أوائلها.وأواخرهافيسواءالكلمةحروفمنبقيبما-

مرارد)انظرالمؤلفمنهايقتبسالتيالمصادرإلىبالرجوع-

(.الكتاب

متشابها.النصكانإذا،الاخرىكتبهلىإبالرجوع-

جدا.قليلوهو،الفرعنسخةفيبالنظر-

بإحدىعليهانستدللمإنالمطموسةالكلمةتقديرفيبالاجتهاد-

السابقة.الطرق

منواستدركتاه،الاصلمنسقطاو،الاخيرةبالطريقةاثبتناهفما

التنبيهمعثبتناهبغيرهاكانوما][،معكوفينبينجعلناهالمؤلفمصادر

يتشوهلاحتىالمعكوفاتمنالتقليلذلكمنالغرضوكانغالبا.عليه

ملحة.ضرورةبلاالكتابنص
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وأالاخطاءبعضفيهاوقعقد-جودتهاعلى-الاصلونسخة

ذلك.لىإالاشارةمعخطئهمنتأكدتإذافاصلحته،السقط

خطأمنفيهاوقعماكلأثبتولمبأصلها،الفرعنسخةقارنت2-

وإشارةذلك،منالنسخةفيوقعماعلىللدلالةبعضهأئبتبلسقط،أو

عنها.المأخوذةالطبعاتفيوقعمالىإوتنبيهاباقيه،لىإ

ضفتومنه،الافادةتسهلفقراتإلىالكتابنصقسمت3-

منيشكلماوضبطت،قليلةوهي[]معكوفتينبينالعناوينبعض

وعزوتوالاثار،الأحاديثوخرجت،الاياتوعزوت،الكتابنصوص

عرفتأومؤلفيها،يذكرأوصراحةعنهاينقلالتيالمصنفلمصادر

مصادرها.معالمقتبسةالنصوصوقابلت،بالمقارنة

،بالكتابالمتعلقةالجوانبأهمفيهابينتللكتابمقدمةكتبت4-

الدكتورأخيشكرو.والعلميةاللفظيةالمفصلةبالفهارسختمتهثم

اللفظية.الفهارسبصنعأعاننيإذيجانحدرمضانجمال

.لحاتالصاتتمبنعمتهالذيللهلحمدوا

الخطيةالأصولمننماذفي*-
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)الأصل(المحموديةنسخةمنالأولىالورقة
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وتبدو(لأصلا-يةلمحمودا))53(قةلور1
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[)1(الصلاةفيالأيديرفعبعدمقالمنحججفي]فصل

سقط،الادلةمنبعددالصلاةفيالايديبخفضللقائلينالمؤلف]استدل(1)

أثناءفيلمصنفأعادهاوفد،اثنانوبقي،وفرعهالاصلنسخةمنأكثرها

[:الكتابفيورودهامكانمعهنافنذكرهاواحدّا،واحداعليهاجوابه

أيديكمقيللهمكمؤأالذينإلى(لمتر>:وجلعزاللهقال:يهمأيدالخافضونفال-1

93(5)ص.الصلاةفيالايديبكفالصحابةفامر77[.لنساء/]1<الصدؤةوأقيمو

يعد.لمثمالافتتاحعنديديهرفعمج!ي!إنه:عازببنالبراءحديثفيوفالوا2-

43()ص

فلم!و،اللهرسولصلاةبكمأصليالا:قالأنهمسعودابنحديثوفي3-

5(.0)ص.مرةأولفيإلايديهيرفع

حينإلاصلاتهمامنشيءفيايديهمايرفعالمأنهماوعليعمرعن-وجاء4

83(.)ص.الصلاةيفتتحان

عمرابنرأيتما:قالمجاهدعنحصينعنعياشبنبكرأبووروى-5

88(.)ص.الاستفتاحفيإلاصلاتهمنندءفييديهرافعا

:قالاللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،سليمانأبيبنحمادوروى6-

افتتاجعندإلاأيديهميرفعوافلموعمر،بكربيوا!حيماللهرسولخلفصليت

.(29)ص.الصلاة

عمربنولخدري1سعيدأباأن:العوفيعطيةعنمصعببنسواروروى7-

.(59)ص.يعودانلاثم،يكبرانمااوليهماايديرفعانكانا



لىإالقياممنالانتقاللان؟الرفععدميقتضيالقياس]إنأمالوا[:

الس!جودمنالانتقالوكذلكالسجود،لىإالقياممنالانتقالنظيرالوكوع

عمر:وابقعباسابقعن،ليلىأبيبنالرحمزلمعبدبنمدمدحديثوفي8-=

79(..)صلحديثا...وبعرفة،الصلاةبدءقي:مواط!نسبعةقيإلاالايديترفعلا

عن،يونسعن،المباركابنعن،واضحبنالمسيبحديثمنوجاء-9

.(501)ص(".لهصلاةفلاالتكبيرفييديهرمن":يرفعهأنسعن،الزهري

عن،الزهريعن،يونسعن،المباركابنعن،المسيبأيضا-وروى01

.(601)ص."لهصلاةفلا،الصلاةفييديهرفعمن"مرفوعْا:هريرةبيأعنسعيد،

(701)ص"بدعةالصلاةفيالايديرفع":قالأنهعمرعن-11

ثم،رفعوكلماركعكلمايديهيرفع!ي!اللهرسولكان":عباسابنحديث-21

.(701)ص".ذلكسوىماوتركالصلاةافتتاجلىإصار

رسولفعلهشيءهذا:فقال،يديهيرفعرجلاراىانه:الزبيرابنعنروي-13

.(701)ص.تركهثمجميمالله

ليما":قالع!يمالنبيأنسمرةابنجابرعن"صحيحه"فيمسلموروى-41

.(011-901)ص."الصلاةفياسكنواشمس،خيلأذنابنهاكأأيديكمرافعيأراكم

بحديثأعلمهموهو،يديهيرفعلاكان،الامةحافطهريرةأباإنقالوا:-51

.(211)ص.!ي!اللهرسول

.(411.)ص..الرفععدميقتضيأيضاوالقياسقالوا:-61



لافكماسواء،القياملىإالركوعمن)1(الانتقالنظير[والقعودالقياملىإ

الاضر،[)2(الانتقالفييشرع]لافكذلك،الانتقالهذافيالرفعيشرع

متماثلين.بينيفرقلاحكيموالشارع

القيامفانالمراد،ظاهرةالمعنىمعقولةالصلاةفافعالوايضاقالوا:

لعزته،وتذلللهخضوعوالركوع،جلالهجلالربخدمةفيوقوف!

يكونماأقرب":الحديثفيوردولهذا،والتذللالخضوعأبلغلسجودو

تذللا)4(واخضعهيكونمااذللأنه)3(؛ساجد"وهوربهمنالعبد

واستكانة.وتواضعالديهذلا،بالارض

واستكانةوذلخضوعيو،فيهمعنىفأي(فيه)هاليدينرفعماو

ثمانينحومنهوالناقص،وفرعهالاصلفيالمخطوطيبدأالكلمةهذهمن(1)

كلاممنأثبتناهمعكوفينبينقبلهوالمثبت.المقدمةفيشرحناهكما.ورقات

بالخفضالقائلينحججذكرإعادتهعند(411)ص/الكتابهذافيالمصنف

السابقة.الحاشيةفيذكرناهاسقطتالتيالحججوباقيعليها،للرد

كلاممنوالإكمال)ف(قيوبياض،الطمسبسببيظهرلمالاصلفيلحقهنا)2(

1(.15)ص/نفسهالمصنف

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن()482رقممسلماخرجه)3(

لعله.فوقها:وكتب،مذللا"")ف(فيوكتبها،الاصلفيواضحالكلمةأول(4)

.فراغ)ف(فيمكانهاوترك،حديثبخطالاصلفيكتبت)5(



الكراهةلىإفهويطير!انيريدمنبحالفاعلهحال)1(اشبهفمامنه؟تفهم

.الاستحبابلىإمنهاقرب

***

ماولعلها."خاضعاشيه"و)ف(:،الطمسبسببالاصلفيو]ضحةغير(1)

أثبت.



لخفض[باالقائلينادلةعنوأجوبتهم،بالرفعالقائلين]أدلة

شديد،غيرركنلىإالقولهذانصرةفيأويتملقد:الرافعونقال

فاستعدواوبعيد!وغريبوتالفضعيفكلالشبهمنوليمتهلىإودعوتم

نإألويتها.تدقولاجيوشها،تفللاأدلةمنلكمقبللاماللقاءالان

حاربهاومن،نصرته(1استنصرها)من،أعجزتطلبتوإن،أدركتطلبت

قهرته.

وعلي)2(،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبو:لجيوشاهذهومقدمو

بيأبنوسعد،العوامبنوالزبير،عبيداللهبنوطلحة،طالببيأابن

،لجراحابنوأبوعبيدة،عوفبنوعبدالرحمنزيد،بنوسعيد،وقاص

وأبو)3(،كعببنبيو،ثابتبنوزيد،جبلبنومعاذعمر،بناللهوعبد

طالب،أبيبنعليبنوالحسن،عباسبناللهوعبدالاشعري،موسى

بوو،الخدريسعيدبوو،الساعديسعدبنوسهل،الفارسيوسلمان

وبريدةعامر،)4(بنوعقبة،العاصبنعمروبناللهوعبد،الانصاريقتادة

وعمير،أمامةوأبوياسر،بنوعمار،هريرةبوو،الاسلميالحصيبابن

بنووائل،لحويرثابنومالك،البدريمسعودوأبو،الليثيقتادةابن

أثبت.كماالاصلفيأنلىإلهامشافيوأشاربها،استنصر(:و)ف،الاصلفيكذا(1)

لمالمؤلفلان،الاصلفيلهوجودولا."عفانبنوعثمان:لعله")ف(:هامشفيعلق2()

تفصيله.سياتيكما،والبيهقيلحاكماذكرهصمان،الرحديثرواةضمنيذكره

."بيوأ":()ف)3(

النسختين.فيمطموس"عقبة")4(



مسلمة،بنمحمدو،الساعديأسيدوأبو،الساعديحميدوأبوحجر،

عرابيو،الصدائيالحارثبنوزياد،اللهعبدبنوجابر،مالكبنوأنس

جمعين.أعنهماللهرضي،وعائشة،الصحابةمن

أولا،المرفوعفنذكر،وموقوفمرفوعبينمابذلكعنهموالروايات

.الموقوفنتبعهثم

الصديقبكرابيحديثفأما

:قالالترمذيإسماعيلأبيحديثمن)1(اللهعبدأبوالحاكمفروى

ويرفعيكبروكان-عارم-الفضلبنمحمدالنعمانأبيخلفصليت

يحسنوكان،الركوعمنرأسهرفعوإذا،ركعواذا،الصلاةافتتحإذايديه

بنحمادخلفصليت:فقالهذه؟منصلاة:لهقلتصلىفلما.الصلاة

خلفصليت:فقالهذه؟منصلاة:فقلتفسألتههكذا،يصليفكانزيد،

:فقالهذه؟منصلاة:فقلتفسألتههكذا،يصليفكاننيالسختياأيوب

:فقالفسألتههكذا،يصليفكان،رباجأبيبنعطاءمع2[]ق)2(صليت

صلاة:فقلتفسألتههكذا،يصليفكانالزبير،بناللهعبدخلفصليت

يرفعهكذا:يصليفكان،الصديقبكرأبيخلفصليت:فقالهذه؟من

صليت:وقال.الركوعمنرأسهرفعوإذا،ركعوإذا،الصلاةافتتحإذايديه

طريقمن73(2/):"الكبرى"فيالبيهقيوأخرجه،المطبوعةكتبهفيأجدهلم(1)

لحاكم.اشيخه

منالاولالنصفأثرإلايبقولمالاصلفيمطموس"صليت...أيوب"حلف)2(

كاملة.لجملةافاسقط)ف(فييتنبهولمالسطر،



ذلك.مثليفعلفكان!شيمالله)1(رسولحلف

وقال.إسماعيل[)2(]أبيعنالصفار،اللهعبدابيعن،لحاكمارواه

.ثقات(4)تهروا:)3(والبيهقيهو

مكةأهلأخذ)5(:عبدالرزاقعن،أبيهعناحمد،بناللهعبدوقال

منعطاءوأخذ)6(عطاء،عنجريجابنواخذها،جريجابنعنالصلاة

قال.لمجمالنبيمنبكربوواخذهابكر،أبيمنالزبيرابنوأخذالزبير،ابن

)7(.يديهيرفعجريجابنوكان:عبدالرزاق

".)1()ف(:"النبي

بنمحمد،إسماعيلأبووهوقريبا،الصوابعلىتقدموقد(و)فالاصلمنسقطت(2)

(.الاخيرة2-ط24)6/:"الكمالتهذيب"فيترجمته28(.0)تالترمذيإسماعيل

73(.2/):"الكبرىالسنن")3(

البيهقي.سننو)ف(منثبتناهاو،الاصلفيمطموسة)4(

"!الرازق"عبدلىإأصلحهاثم!"الرازيالله"عبد)ف(:()5

خذها"."و)ف(:)6(

ما":قولهوقيه.".جريجابن"وكان:عبدالرزاققولفيهوليسبنحوه)73(أحمدأخرجه)7(

"تاريخفيعساكرابناخرجهطريقهومن،"جريجابنمنصلاةأحسنأحدارأيت

فيالفاكهيأخرجه:الرزاقعبدعنشبيببنسلمةورواه937(.0/4):"دمشق

":"الكبرىفيوالبيهقي(،)1388""الاوسطفيالمنذروابن)282(،"مكة"أخبار

عنه،عسكربنبكرأبوورواه(.2884)"الشعب"وفي،جريجابنقولوذكر73()2/

.()137بكر"بيأمسند"فيالمروزيبكرأبوأخرجه



الخطاببنعمرحديثوأما

رأيت:قال)1(عتيبةبنالحكمعن،شعبةحدثناالنضر:ابوفقال

ر!عوعند،للركوعكبرواذاافتتحها،إذاالصلاةفييديهير!عطاووسا

ناوذكر،يفعلهعمرابنرايت:فقالذلك)2(،عنفسالته،الركوعمنرأسه

فعله.كلمماللهرسولأنعمروذكر،يفعلهكانأباه

لجبار،عبدابنوعمارالجعد،بنعليتابعه:وقال)3(،الحاكمرواه

ولمشعبةعنفرواهغندروأما.شعبةعنالحجبي)4(،أسلمبنلحكموا

]عمر[)5(.يذكر

"تحريف.)1()ف(:"عتبة

".أصحابهمنرجلا"فسالت:لحديثامصادرفي(2)

شعبة.عنإياسابيبنادمطريقمنلكن74()2/":الكبرى"فيالبيهقيوعنه)3(

أبووحدثناه":قالغندر،روايةبعدذكرها(4305)حمدأعندالنضرابيورواية

."بمعناهالعضر

ط)فيوغيرها)ف(،فيلهاوبيض،الأصلفيمطموسة"الحجبي"وياء""الحكم)4(

"!إياسبيأبن"ادملىا(لمصريةا

الأيمن،الورقةهامشفيالطمسبسببيطهرلملحقاهناكولعل،الأصلفيليس)5(

ورواية(.491)صالمؤلفعندالنصتيسياو.كلمةبمقداربياض)ف(وفي

5(.)330احمدعندغعدر--جعفربنمحمد
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)1(.محفوظانوالحديثان:لحاكمااللهعبدابوقال

عمرعن،المسيببنوسعيدعباسابنعنوروي)2(:البيهقيقال

5!ي!النبيعن

فصل

طالببيابنعليحديثواما

عنالزناد،ابيابنعن،وهبابن)4(حديثمن)3(:الحاكمفرواه

رافع،بيأبنعبيداللهعن،الاعرجعن)5(،الفضلابنعن،عقبةبنموسى

حذويديهورفعكبرالمكتوبةلىإقامإذاكان!مالنبيأن:عليعن

إذا)7(ويصنعه،يركعانوأرادقراءتهقضىإذاذلكمثلويصنع)6(،منكبيه

74(.)2/:"السنن"فيالبيهقيتلميذهعنهنقله()1

كلمة.بقدربياض)ف(فيوبعده."الخلافيات"فيلعله.أجدهلم)2(

والترمذي74(،4)داودأبووأخرجه74(25/):"الكبرى"فيالبيهقيتلميذهوعنه)3(

أبيعنالهاشميداودبنسليمانطريقمنكلهم)864(ماجهوابن)3423(،

صحيح.حسن:الترمذيقالهبهالزناد

حدثنا"."لىإ"حديث"فيهوتحرفت)ف(،فيوبياضالاصلفيمطموسة""من(4)

أبي"."و)ف(:،الاصلفيمطموسةابن"")5(

مصادرمنوالمثبتفي)ف(،لهاوبيضالاصلفيمطموسة"منكبيهحذو")6(

لحديث.ا

في)ف(.وبياضالاصلفيمطموسةالكلمة)7(
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قاموإذاقاعد،وهوصلاتهمنشيءفييديهيرفعولا،الركوعمنرفع)1(

حسنحديثهذا:البيهقيقالوكبر.كذلكيديهرفعالسجدتينمن

انتهى..لاسنادا

أبيبنالرحمنعبدبحديثالاحتجاجفيالاختلافعلتهولكن

وقال.غيرهمنبهأعلموهو،عنهبالكتابةوأمرمالكوثقهوقدالزناد،

وفرق.اخرونوضعفهضعف،حديثهفيصدوقئقة:شيبةبنيعقوب

فما:قالببغداد،بهحدثومابالمدينةبهحدثمابينالمدينيبنعلي

.البغداديونأفسدهببغدادبهحدثوما،صحيحفهوبالمدينةبهحدث

اللهعبدروايةمنلأنه؛صحيحلحديثاهذاالمدينيبنعليقولفعلى

)2(.بالمدينةمنهسمعوانماوهبابن

فصل

عمراب]شحديثواما

وثقاتمشاهيرأئمةبينماسبعينمننحومالكعن3[]ق[)3(فرواه

افتتحإذاكانلمجيماللهرسولأن:أبيهعن،لمساعن،الزهريعن)4(،عدول

الركوعمنراسهرفعواذا،للركوعكبرواذا،منكبيهحذويديهرفعالصلاة

الاصل.خلاف""رأسه)ف(:فيبعده(1)

2(.41،302،50-4718)ص/ماسيأتيانظر2()

"!عبيداللهبنطلحة":لىإ)ف(فيوتحرف،الاصلفيمطموسالمعكوفينبينما)3(

الاصل.فيطمسولا!كلمةبقدربياض)ف(فيبعده)4(
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لاوكانالحمد".ولكربناحمدهلمناللهسمع":وقال،كذلكرفعهما

السجود)1(.فيذلكيفعل

ويونس،،وعقيل،كالليث؛أصحابهجل[)2(الزهري]عنورواه

)3(،والزبيدي،المباركبناللهوعبدوالاوزاعي،،عيينةبنوسفيانومعمر،

بنويحيى،حمزةأبيبنوشعيب[)4(،جريجو]ابن،إسحاقبنومحمد

عمر.بنوعبيدالله،الانصاريسعيد

)1(

)2(

)3(

)4(

93(.0)ومسلم)735(،لبخاري1و(،1)89مالكاخرجه

عبدالبرابنقال،للركوعكبرإذاالرفعذكرفيهاليس"الموطا"فيمالكرواية:أقول

عندالرفعفيهيذكرلممالكعنيحيىرواه"هكذا2(:01)9/"التمهيد":في

منهممالكعنللموطأالرواةمنجماعةذلكعلىوتابعهالركوعلىإالانحطاط

ويحيىالقاسموابنوهبابنورواه:قالثم(.جماعة.)وذكر.مصعبوأبوالقعنبي

:قالثم(جماعة)وذكر..مهديبنلرحمن1وعبدأوش!أبيوابنالقطانسعيدابن

ذكر،الركوعلىإالانحطاطعندالرفعفيهفذكروامالكعنرووههؤلاءكل

ذكرنا،كمامالكعنأكثرهمعنالطرق(18مالكفيهاخولفالتي)الاحاديثالدارقطني

.شهابابنعنرواهمنسائررواهوكذلك،الصوابوهو

لحديثاهذافيالانحطاطعندالرفعذكراسقاطإن:العلمأهلمنجماعةوقال

عنهروواحفاظاجماعةلان؛فيهوهمربماكانالذيوهو،مالكمناتىإنما

ختصار.1واهـبتصرفجميعا"الوجهين

أثبت.ماولعله)ف(.فيوبياضالاصلفيمطموسة

تحريف.والزبيد"":()ف

المؤلفوسيذكره،أثبتماولعلهكلمةبقدر)ف(فيوبياضبالاصلطمس

[لزهري.عنالرواةضمن(091)ص
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كلعنورواه،مولاهونافع،ابنهسالمعمر:ابنعنروايتهعلىواتفق

.الثقاتالائمةمنهما

لحديثاوأهل.صحتهفيلحديثباإلماملهمنيشكلاحديثفهذا

فييشكونلابحيث،القطحيفيدهمعندهموأمثالههذا-أهلههمالذين-

وفي،المدينةلىإهجرتهفييشكونلاكمالمج!،اللهرسوللىإوصوله

فيعندهموالقدح،وحنينوالفتحوخيبروأحدكبدر؛المشهورةغزواته

منكلولهذا،والخيالاتبالشبهالضرورياتفيالقدجبمنزلةذلك

الحديث.هذايخرجالصحيحفيصنف

علىحجةعنديلحديثاهذا:فيهالمدينيبنعليالامةحافطقال

.)1(شئإسنادهفيليسلانهبه؛يعملأنفعليهسمعهمنكل،الخلق

لحاكما:"روىقال96()2/للخمي":مختصره-الخلافيات"فيالبيهقياخرجه(1)

سمعت:قال،الدارميسعيدبنعثمانعنعبدوسبنالحسنبيعناللهعبدابو

عن،ابيهعن،لمساعن،الزهريعنهذاسفيانحديثفييقولالمدينيبنعلي

هذا:المدينيبنعليقال.هناهاانككماالزهريعنحفطته:سفيانقال.ع!يمالنبي

قال0صبيانامنذبهاعملازللم:لمدينيابنعليقال.كلامه.وذكر.لحديثا

البيهقي:قالناخذ،وبه:لحاكماقالناخذ،وبه:لحسناابوقالناخذ،وبه:الدارمي

البخاريروىوقد:قلت(.464)3/الملقنلابنالمنير"البدر"وانظر.اخذ"وبه

بهذهاهتمامالمديعيلابنوكان.تيسياكماالعبارةهذهنحوالمديعيابنعن

943-/)16:"الاسلامتاريخ"فيالطيالسيالوليدابيشيخهمعقصتهانظر،المسالة

للذهبي.(تدمريط
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عن،عبيداللهحدثنا،الاعلىعبدحدثنا،عياشحدثنا)1(:البخاريقال

رفعركعوإذا،يديهورفعكبرالصلاةفيدخلإذاكانعمرابنأن:نافع

رفعالركعتينمنقامواذا،يديهرفع"حمدهلمناللهسمع":قالواذا،يديه

!ؤ.النبيلىإعمرابنذلكورفع،يديه

ابنعن،نافععن،أيوبعن،سلمةبنحمادورواه)2(:البخاريقال

عقبة،[)3(بن]وموسى،أيوبعن،طهمانابنورواه.ع!ي!النبيعنعمر،

مختصرا.عمرابنعن-نافععن:يعني-

فصل

الحويرثبنمالكحديثوأما

بنمالكرأىأنه،قلابةأبيحديثمن")4("الصحيحينففي

رفعوإذا،يديهرفعيركعأنارادواذا،يديهورفعكبرصلىإذالحويرثا

هكذا.صنعلمجماللهرسولأنوحدث،يديهرفعالركوعمنرأسه

.(901و)ص/(،-الظاهرية28)ق"اليدينو"رفع)973(،""الصحيحفي(1)

)973(.لحديثاعقب"الصحيح"في)2(

أندلسيبخطالمطالعينأحدفاكمله،الاصلفيمطموسبن""وموسى)3(

الصحيح.فيكماأئبتهماوصوابهلإسناد!1فافسد"عننيب"السختيا

93(.1)رقمومسلم)737(،رقمالبخاري(4)

15



فصل

حجربروائلحدبنواما

فيدخللمجحينالنبيرأىأنه")1(:صحيحه"فيمسلمهفرو

فلما،اليسرىيدهعلىاليمنىيدهوضعثم،بثوبهالتحفثمكبر،الصلاة

اللهسمع":قالفلمافكبر،ورفعهماالثوبمنيديهأخرحيركعأنأراد

كفيه.بينسجدسجدفلما،يديهرفع"حمدهلمن

فصل

هريرةابيحديثواما

بنصالحعن،عياشبنإسماعيلحدثنا)2(منصور:بنسعيدفقال

يرفعكان!ماللهرسولأن:هريرةأبيعن4[،]قالاعرحعن)3(،كيسان

يسجد.وحين،يركعوحين،الصلاةافتتحإذايديه

."...حين(يديه)رفعمج!محالنبيرأىأنه":فيهوالرواية(.104)رقم(1)

خطا.""عن(:و)ف،ثنا""الاصلفيمختصرة)2(

بخطفكتب،بالكلامذهبتالاصلفيرطوبةأصابته"كيسانلىإ.منصور."بنمن)3(

الاصل.أثرمنبقيبمامسترشدامتاخر
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بنوهشام،شيبةأبيبنعثمانعن")2(سننه"فيماجهابن)1(ورواه

)3(.عياشبنإسماعيلعنكلاهماعمار

أبي،حدئنا،الليثبنشعيببنالملكعبدحدئناداود)4(:أبووقال

بنالعزيزعبدبنالملكعبدعن،ايوببنيحيىعنجدي،عن)5(

بنالحارثبنالرحمنعبدبنبكربيأعن،شهابابن)6(عن،جريج

يديهجعلللصلاةكبرإذاعفيماللهرسولكان:قالهريرةأبيعن،هشام

ذلك،مثلفعلللسجودرفعوإذاذلك،مثلفعلركعوإذا،منكبيهحذو

ذلك.مثلفعلالركعتينمنقاموإذا

فيه)7(.مطعنلاصحيحإسنادوهذا

51".)1()ف(:"رو

فيوالبخاري،نافعبنلحكماطريقمن6()163أحمدوأخرجه86(.0)رقم)2(

به.عياشبنإسماعيلعنكلاهمايزيدبندثه1عبدطريقمن(411)ص/"الرفع"

لحديث.امصادرمنوالمثبت.الاصلفيمطموسة"عياش"بن)3(

(4).)738(

المصادر.منوالمثبت)ف(.فيوبياضالاصلفيمطموسةعن""أبي)5(

والمصادر.)ف(منو[لمثبتالاصلفيمطموسةابن""عن)6(

375(:/1):داود"بيأسنننهذيب"وفي(،222)صسياتيفيمالمصنفاوقال)7(

الزهريعنورواه،أيوببنبيحيىاحتجفقد،مسلمشرطعلىلحديثا"هذا

الصحيحين.فيوأصله".جماعة
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فصل

مالكبنأنسحديثواما

،فياضبنيحيىبنمحمدحدثنا")1(:"صحيحهفيخزيمةابنفقال

كانع!ؤاللهرسولأن:أنسعنحميد،عن،الثقفيالوهابعبدحدثنا

رأسه.رفعوإذاكبرإذايديهيرفع

صحيح.إسنادأيضاوهذا

فصل

اللهعبدبنجابرحديثواما

بهاحتجوقد-السلمياللهعبدبنحفصحديثمن)2(الحاكمفرواه

ابنوأخرجه)988(.رقم"المهرةإتحاف"فيالحافطلهوعزاه،المطبوعفيعليهاقفلم(1)

مرفوعاحميدعنيروهلم":وقال2(1/09):والدارقطنيأيضا،"الاتحاف"فيكماحبان

البيهقيرواه:"الإمام"فيالعيددقيقابنوقال."أنسفعلمنوالصواب،الوهابعبدغير

الثقفيالوهابعبدعنفياضبنيحعىبنمحمدعنخزيمةابنجهةمن"الخلافيات"في

نصب"انظر.النسختينفيتردلماللفظةاهـوهذه"الركوعمنرأسهرفعواذا":فيهوزاد،به

.(1/232):"التلخيصو"(،438)3/:المنير"البدرو"(،1/134):"الراية

وغيرهم،)866(،رقمماجهبن1و)26(،"اليدين"رفعفيالبخاريأخرجهلحديثوا

ألفاظه.فياختلافلحديثاوفي

ابننقلهفيما-قالثم"خلاقياته9فيالبيهقيرواهلكن،المطبوع"المستدرك"فيليس2()

حديثمننكتبهلمحديثهذا:الحاكم"قال-:(964/)3:المنير"البدر"فيالملقن

-محبوببناحمدبنمحمدالعباسبيشيخناعنإلاالزبيرأبيعنالثوريسفيان
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يرفعكانانهجابر:عنالزبير،ابيعن،طهمانبنإبراهيمعن-البخاري

منقائمااستوىواذاركع،واذا،الصلاةيفتتححينالتكبيرعنديديه

رأيت:ويقولالسجود،منرأسهرفعاذاذلكيفعللاوكان،ركوعه

ذلك.يفعل!يواللهرسول

عن،النهديمسعودبنموسى)1(حذيفةأبورواهوهذا:لحاكماقال

ئقات.اخرهمعنته)2(1روصحيححديثوهو.طهمانبنابراهيم

)4(.حذيفةأبيعنيحتى،بنمحمدعنسننه")3("فيماجهابنورواه

الأشعريموسىبيأحديثاما

عن،سلمةبنحمادعن)5(،حباببنزيدحديثمنالحاكمفرواه

ئمالزبير"اهـ.أبيعن،طهمانبنابراهيمحديثمننعرفهوانما،مامونثقةوهوالتاجر

البيهقي.إلى1معزولكنهنا،لحاكماعنالمصنفنقلهماذكر

)ف(.فيبياضوهيآخرها،فيالتاءبقاءمعالاصلفيمطموسة"حذيفة"أبو(1)

":الراية"نصبمنأثبتهوما)ف(.فيوبياضالاصلفيمطموسروا""صحيح)2(

للبيهقي."الخلافيات"منالعبارةنقلاحيث(946)3/المنير":و"البدر(،1/411)

)868(.رقم)3(

سننمنوالاستدراك)ف(.فيوبياضالاصلفيمطموس"حذيفةأبيعنيحمى"()4

ماجه.ابن

الهامش:فيوكتب"!سلمةعنخباببن"زيادو)ف(:بالمعجمة،"خباب":الاصل)5(

ترجمته.مصادرفيكماالمضمومةالمهملةلحاءباو[لصحيحزيد"."خ
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الا:قال،موسىأبيعن،اللهعبدبنحطانعنقيس)1(،بنزرقالا

ورفعركعثموكبر،يديهفرفعفاستفتحفقام!؟اللهرسولصلاةاعلمكم

هكذا:قالثم.يديهورفع"حمدهلمناللهسمع":قالثم،يديه

فاصنعوا)2(.

:علتانالحديثولهذا

جبل،حافظوهو،الرازيحميدبنمحمدروايةمنأنهإحداهما:

)3(.ضعيفلكنه

يجاوزلمموقوفاسلمةبنحمادعنرواهالمباركابن)4(أن:الثانية

موسى.أبابه

وأطالذلكعناضربئممكانا)ف(فيلهاوترك،الاصلفيمطموسة"قيسبن"(1)

منوالمثبتالامر!بادئتركهالذيالفراغتملأحتىهكذا)عن(حرف

لحديث.امصادر

عنشميلبنالنضرعن292(/1):الدارقطنيخرجهو،""المستدركفيليس)2(

زيدعنالرازيحميدبنمحمدعنالخلافيات(فيالعلهالبيهقيواخرجه.بهحماد

فيالمنذروابن،المباركابنطريقمنالبيهقيوأخرجه.بهحمادعنالحبابابن

ابيعلىفوقفاه،سلمةبنحمادعنكلاهماحجاجطريقمن(134)3/:""الاوسط

.(1/511):"الرايةنصب"وانظر.موسى

23(.220-9)صترجمتهتيوستا285-287(.)6/:"الكمالتهذيب"انظر)3(

و)ف(.الاصلمنسقطت""ابن()4

02



الليتيحبيببنعميرحديثواما

بنرفدةحدثناعمار،بنهشامحدثنا")1(:"سننهفيماجهابنفقال

عنعمير،بن[]عبيدبناللهعبدعن،الاوزاعيحدثنا،الغسانيقضاعة

كلمعيديهيرفع!يماللهرسولكان:قال)2(،حبيببنعميرجدهعن،أبيه

المكتوبة.الصلاةفيتكبيرة

)1(

)2(

رقم"نيوالمثاالاحاد"فيعاصمبيأابن:هشامطريقمنوأخرجه86(15)رقم

رقم"الصحابة"معرفةفينعيموأبو(،-4894/)17:الكبير""فيلطبراني1و19(،0)

حديثمنإلايعرفلاإسنادهذا":وقال65()2/:الضعفاء""فيوالعقيلي)5283(.

أبيهعنيحدثعميربنعبيدنعرفولابصحيحليس":ويحىأحمدوقال.هذا"رفدة

قدقضاعةبنرفدة:يحىوقال.قضاعةبنرفدةنعرفولا،جدهغيرولاشيئا،جدهعن

".عسىكانهقلمثلمعروفرجلبهذاجاءكانولو،ضعيفشيخوهومنهسمعت

بشيء".ليسورفدةمنكر"هذا:الذهبيوقال25(.4)ص/سيأتيكمالخلالانقله

3(.1)9"الزجاجةمصباج"وانظر)72(."مختارةأحاديث"

الرواية:هذهساقأنبعد(394)5/":تهذيبه"فيالمزيلحجاج1أبولحافطاقال

عميروأمامشهور،معروفوهو،قتادةبنعمير:ب1والصو،ية1الروهذهفيوقعهكذا"

وهو،خماشةبنحبيببنعميربنيزيدبنعميرجعفرالخطميبيأجدفهوحبيبابن

.ب1الصوعلى7()صذكرهتقدم"اهـوقدروايةعندهملهوليس،أيضابيصحا
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فصل

عباس[5أقابنحديثوأما

،هبيرةابن)2(عن،لهيعةابنحدثناسعيد،بنقتيبةحدثنا(:1داود)أبوفقال

حينبكفيهيشيربهم)3(،وصلىالزبيربناللهعبدرأىانه،المكيميمونعن

بيديه.فيشيرفيقوم،للقيام4()ينهضوحينيسجد،وحين،يركعوحين،يقوم

لمصلاةصلىالزبيرابنرأيتنيإ)5(:وقلتعباسابنلىإفانطلقت

لىإتنظرأنأحببتإن:فقال.الاشارةهذه)6(لهفوصفتيصليها،أحداأر

الزبير.بناللهعبدبصلاةفاقتدع!يماللهرسولصلاة

حدثنا،الهاشميمحمدبنيوبحدثنا"سننه")7(:فيماجهابنوقال

نأ:عباسابنعن،ابيهعن،طاووسبناللهعبدعنرياج)8(،بنعمر

.(11/133):الكبير""فيوالطبراني)2627(،رقمأحمدوأخرجه)973(.رقم(1)

اختلط.وقد،الحديثضعيفلهيعةابنوفيه

لهأخرج،المصريالسبئيهبيرةأبوهبيرةبناللهعبدوهو،بي"أ":""السننفي)2(

31(.40/):"الكمالتهذيب"انظر(.1)26تثقةوهووالاربعةمسلم

السنن.منوالمثبت،الأصلفيمطموسة)3(

السنن.منوالمثبت)ف(،فيمحررةوغير،الأصلفيمطموسة()4

".فقلت":والسنن()ف(5)

)ف(.فيبياضهذه"له"فوصفتو،الأصلفيمطموسة"فوصفت")6(

)865(.رقم)7(

جمته.ترومصادرماجهابنكتابمنوالمثبت،بالموحدة"رباج"وفرعهالاصلفي)8(

رقطني.للد(173)3/":والمختلفالمؤتلف"انظر
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.تكبيرةكلعنديديهيرفعكان!اللهرسول

فصل

عازببنالبراءحديثواما

عنزياد،(1[)]ابيبنيزيدحدثنا،سفيانعنبشار،بنإبراهيمفروى

الله!رسولرايت:قالعازببنالبراءعن،ليلىأبيبنالرحمنعبد

.الركوعمنرأسهرفعواذا،يركعأنأرادوإذا،يديهرفعالصلاةافتتحإذا

افتتحإذايديهيرفع":يقولسمعته،الكوفةقدمتفلما:سفيانقال

)2(.وغيرهالبيهقيذكره.لقنوهانهمفظننتيعود"،لاثمالصلاة

)3(.عليهالكلامإشباع-اللهشاءإن-وسياتي

ستدركت1و2(1/91)للمولفالمعاد""زادومن،وفرعهالاصلمنسقطت"أبي"(1)

التخريج.مصادرمن

حمدو84(،)ص"اليدين"رفعفيالبخاريوأخرجه77(.)2/":الكبرى"السنن)2(

به.زيادبيأبنيزيدعنطرقمنوغيرهم75(،0)رقمداودوأبو(،)18487رقم

-0/3144):لمسند""اوحاشية(،874)3/:المنير"و"البدر.(05-43)ص/انطر)3(

244).
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فصل

عشرةفىالساعديحميدأبيحديثوأما

ع!ي!اللهرسولأصحابمن

عطاء)2(،بنعمروبنمحمدحديثمن")1(البخاريصحيح"ففي

لمج!يماللهرسولأصحابمنعشرةفيالساعديحميدأباسمعت:قال

مج!ي!،اللهرسول)3(بصلاةأعلمكمأناحميد:أبوقال-قتادةأبومنهم-

بلى،:قال،صحبةلهأقدمناولا)4(،تبعةلهأكثرناكنتمافواللهفلم؟قالوا:

يديهرفعالصلاةلىإقامإذامج!يطاللهرسولكان)5(:فقال،فاعرضقالوا:

ثممعتدلا،موضعهفيعظمكليقرحتىكبرثم،منكبيهبهمايحاذيحتى

راحتيهويضعيركعثم،منكبيهبهمايحاذيحتىيديهفيرفعيكبرثميقرأ،

:فيقول،راسهيرفعثم،يقنعولاراسهينصبفلايعتدلثم،ركبتيهعلى

ثممعتدلا،منكبيه)6(تحاذيحتىيديهيرفعثم،"حمدهلمناللهسمع"

يرفعثم،جنبيهعنيديهفيجافيالارضلىإيهويثم،أكبر"الله":يقول

داودأبيلفطوهذا،السننأصحابجميعوأخرجهمختصر.لكنه)828(رقم(1)

(.)073

لحديث.امصادرمنوالمثبت(.)ففيوبياضالاصلفيمطموسة"عطاء")2(

المصادر.منوالمثبت)ف(.فيوبياضالاصلفيمطموسة"بصلاة")3(

(.)فقيبياض(تبعةلهاكثرناو"،الاصلفيمطموسة"أكثرنا"()4

)ف(.فيبياضكان"و"فقال،الاصلفيمطموسة"فقال")5(

عليها.ضربثم"يديهبهما"بعدهالاصلقيكتب)6(
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سجد،إذارجليهأصابع)1(ويفتحعليها،فيقعداليسرىرجلهويثنيرأسه

عليهافيقعداليسرىرجلهويثنيويرفع،أكبر"الله":يقولثميسجد،ثم

إذاثم،ذلكمثلالأخرىفييصنعثم،موضعهلىإعظمكليرجعحتى

عندكبركمامنكبيهبهمايحاذيحتىيديهورفعكبر،الركعتينمنقام

السجدةكانتإذاحتى،صلاتهبقيةفيذلكيصنعثم،الصلاة6[]قافتتاح

قالوا:الايسر.شقهعلىمتوركاوقعد،اليسرىرجلهأخرالتسليمفيهاالتي

ع!يم.اللهرسوليصليكانهكذا،صدقت

فصل

قتادةبيوأالساعدبدسعدبنوسهلاسيدبياحديثوأما

أباصدقواالذينالعشرةمنهؤلاءأنهذاحميدأبيحديثففي

.رواهلمامنهمروايةإياهوتصديقهمحميد،

محمد،بناللهعبدحدثنا")2(:اليدينرفع"كتابفيالبخاريقال

بنعباسحدثنا،سليمانبنفليححدثناعمرو)3(،بنالملكعبدحدثنا

بنومحمدسعد،بنوسهلسيد،بووحميد،أبواجتمع:قالسهل،

لحديث.ا!ؤ.اللهرسولصلاةفذكروا،مسلمة

بالخاء.يفتخ"":الخطابيية1رووفي،المهملةلحاءبا(1)

.(04و)ص/5()ق)2(

)ف(.فيبياض)3(
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فصل

جم!يمالنبيرأىالذيبيالأعراخبرواما

حدثناقالا:وبهز،هاشمحدئنا")1(:مسنده"فيأحمدالامامفقال

الاعرابيسمعمنحدثني:قال،هلالبنحميدعن،المغيرةبنسليمان

كفيه،ورفع،الركوعمنرأسهفرفعقال)2(:،يصليع!ن!رسولرأيت:قال

.مروحتانكأنهماأذنيهفروعبلغتاوحاذتاحتى

عنفتفلبقر،مننعلانوعليهيصليلمجيماللهرسولورأيت:قال

)3(.بنعلهتفلحيثحكثم،يساره

فصل

عنيروى"")4(:الرفعكتاب"فيالبخاريفقال؛الموقوفاتوأما

عندأيديهميرفعونكانواأنهمع!م!النبيأصحابمننفساعشر)5(سبعة

محمدو،البدريالساعديأسيدبوو،الانصاريقتادةأبومنهم،الركوع

بنعمربناللهوعبد،الساعديسعدبنوسهل،البدريمسلمةابن

مالكبنوأنس،لهاشميالمطلبعبدبنعباسبناللهوعبد،الخطاب

)56002(.رقم)1(

)ف(.من)2(سقطت

نفسه.لاسنادبا2(00)57رقملمسندا)3(

.(2-223و)ص/(4)ق(4)

"!شعبةعن"روي)ف(:()5
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،العاصبنعمروبناللهوعبد،الدوسيهريرةوابوع!ي!،اللهرسولخادم

ومالك،الحضرميحجربنووائل،القرشيالعوامبنالزبيربناللهوعبد

")1(.الساعديحميدوابوالاشعري،موسىوأبو،الحويرثابن

بنوعلي،الخطاببنوعمر،الصديقبكرأبيوعن")2(:البيهقيزاد

جابربناللهوعبد،الجهنيعامربنوعقبة،اللهعبدبنوجابر،طالبأبي

".البياضي

بكر،أبيعنالسنةهذهرويتوقد"")3(:الخلافيات"كتابفيوقال

ثابتبنوزيد،جبلبنومعاذ-العشرةباقيوذكر-وعلي،وعثمانوعمر،

وهذا.!ي!"النبيعنكلهم:قالثم-بذكرهمصدرناالذينالصحابةوعد-

.مرفوعالسنةهذه)4(فيعنهمرويماكلأنيقتضي

نأريبولاذكرها،تقدممافوجدتهاالمرفوعاتتتبعتوقد:قلت

بالكتابفليلحقهاعليهاوقففمنعليها،أقفلمغيرهامرفوعاتهنا

مواضعها)5(.لىإمعزوة

اللهعبد.،.بنعباس.،.سبنسهل،ه."الانصاري:وهيالسابقالنصفيالكلمات(1)

منوالاكمال)ف(.فيوبياضالاصلفيمطموسة."لحويرثاوابنالزبير[،]بن

.الرجالوكتبالبخاريكتاب

74(.)2/:"الكبرى"السننفي(2)

للخمي.72(2/):"لخلافياتامختصر"انظر)3(

)ف(.منسقطت"هذه")4(

نحو=فبلغوارواتهجمعتوقد"332(:)ص":ألفيته"شرحفيالعراقيالحافطقال)5(
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لىإمستندينذلكفعلواإنما7[]قالصحابةأنبهالمقطوعبلوالظاهر

بالرأييؤخذمماليسالصلاةفياليدينرفعإذع!يم؛النبيمنشاهدوهما

منزيادةالصلاةفييزيدواأنورسولهباللهأعلمكانواوهموالاجتهاد.

.الصلاةمنهتعلموامنلىإفيهايستندونلاأنفسهم

عنهم)2(بذلكالاثارإن:لحاكمواالبيهقيقول(1)يحملوعليه

ع!.اللهرسولعنمروية

)1(

)2(

والسلفيعشر،ثلاثةعلىاقتصر2"916/"التمهيد:فيالبرعبدابنلكن،الخمسين

التئريب":وانظر"طرح!يعلملممنعلىحجةعلمومنعشر،سبعةرواه:قال

ربعةأوعشرثلاثةإنهم712(234/8،)2/":"الامفيالشافعيوقال.له264()2/

سنةيعلملا:اللهعبدابولحاكماوقال.رجبابنلحافظاورجحهواستحسنهعشر.

لهمشهدالذينالعشرةباقيثمالاربعةالخلفاءع!م!ماللهرسولعنروايتهاعلىاتفق

الشاسعةالبلادفيتفرقهمعلىالصحابةأكابرمنبعدهمفمنلجنةبايكوناللهرسول

السنة.هذهغير

ثلاثينمننحوالثلاثةالمواطنفياليدينرفعاحاديثروى:لجوزياابنوقال

"فتحفيرجبابنوقال(.-475478/)3:المنير""البدرانظر..فسردهمصحابيا،

شديدأتسامحفيهاونظائرهالحاكماعبارةإن3(:4/90):"الباري

رأيت:قالالاعرجحازمابيعنعساكر:لابن(22/42):"دمشقتاريخ"وفي

خفضكلفييديهيرفعكتاللهرسولأصحابمنألففيالساعديسعدبنسهل

ورفع.

حديث.بخطوكتبتالاصلفيومطموسة)ف(.منسقطت

تحريف."تدلك":()ف
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أصحابكان:هلالبنوحميدلحسناوقال"(:)1البخاريقال

دون!يمالنبيأصحابمنأحدايستثنولم.يهمأيديرفعونغ!ي!اللهرسول

انه!ي!ماللهرسولاصحابمن)2(أحدعنالعلمأهلعنديثبتولمأحد،

وصفنا)3(.ما!شيبمالنبيأصحابمنعدةعنأيضاويروى.يديهيرفعلم

العراق)4(وأهللحجاز،وامكةأهلعلماءمنعدةعنرويناهوكذلك

.خراسانأهلمنوعدة،واليمنوالبصرةوالشام

بنوالقاسمومجاهد،،رباجأبيبنوعطاءجبير،بنسعيد:منهم

العزيز،عبدبنوعمر،الخطاببنعمربناللهعبدبنلموسامحمد،

،ومكحول،وطاووس،سيرينوابن،لحسنوا،عيالشبيأبنوالنعمان

بنوالحسنعمر،بناللهعبدبناللهوعبيد،ونافعدينار،بناللهوعبد

.كثيرةوعدةسعد،بنوقيس،مسلم

يها.يدترفعكانتأنها:الدرداءأمعنيروىوكذلك

،المباركابنأصحابعامةوكذلك،يديهيرفعالمباركابنكانوقد

ومحدثو،يحيىبنويحيى،عثمانبناللهوعبد،الحسنبنعلي:منهم

38(.31-و)ص/(-45)ق:"اليدينرفع"(1)

اليدين"رفع"كتابمنوالاستدراك،الطمسبسببيطهرلمالاصلفيلحقأحد""عن2()

.للبخاري

واضحةفانها"ولميهمأيد"عدا-"يثبت،..لمويهمأيد،..هلال"بن:الاتيهالكلمات)3(

.البخاريكتابمنوالاستدراك(،)ففيوبياضالاصلفيمطموسة-)ف(في

".اليدينرفع"فيليست()4
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بنومحمدسعيد،بنوكعب،موسىبنعيسى:منهم]بخارى[)1(؛اهل

بيناختلافلايحمىلاممنوعدةالمسندي،محمدبناللهوعبد،سلام

العلم.أهلمنوصفنا)2(من

حمدو،معينبنويحيى،اللهعبدبنوعليالزبير،بناللهعبدوكان

اللهرسولعنالاحاديثهذهعامةيثبتونراهويهبنوإسحاق،حنبلابن

)3(.زمانهمأهلمنالعلماهلوهؤلاءحقا،!ايرونهاع!ي!،

)4(.الخطاببنعمربناللهعبدعنيروىوكذلك

علىحقالايديرفع-:زمانهاهلأعلموكان-اللهعبدبنعليقال

)5(."أبيهعنسالمعنالزهريروىبماالمسلمين

اللهعبدراينا:فقال،الصلاةفياليدينرفععنطاووسوسئل

منذكرومن،البخاريكتابفيكماالمثبتوالصحيح.الحجاز""(:و)فالاصل(1)

ومحدثو""(.691)صالصوابعلىالنصوسيأتي.بخارىمنكلهمالعلماء

)ف(.فيوبياضالاصلفيمطموسة

.(691)صالصوابعلىتيوسياهالبخاريكتابمنوالمثبت."وصفها"(:و)فالاصل(2)

،..المبارك)بن)ف(:فيوبياضالأصلفيمطموسةأكثرهاأوالكلماتهذه)3(

".اليدينرفع"كتابمنوالاستدراك(يثبتون،..!بنعلي،.اختلا.لا،..محدثوو

قبلذكرهوقدم"سلامة"لىإ)ف(فيتحرفت"و"سلام(.691)صسياتيومما

سعيد".بن"كعب

حدثنا،اللهعبدبنعلي"أخبرذا:للبخاري37()ص:"اليدينرفع"كتابفيبعده()4

يديهيرفع!النبيرأيت:قالأبيهعن،اللهعبدبنلمساعن،الزهريحدثنا،سفيان

".لسجدتينبينذلكيفعلولا،الركوعمنرأسهرفعواذا،ركعواذاكبر،إذا

.البخاريكلامينتهيهنا()5
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رفعوا.واذاركعواواذاافتتحواإذايهمأيديرفعوناللهوعبداللهوعبد

)1(.البيهقيذكرهعمر.بناللهوعبدالزبير،بناللهوعبد،عباسبنلعبدالله

فيمراوجأيديهمكانماع!يماللهرسولأصحابكان:لحسناوقال

رووسهم)2(.رفعواوإذاركعواإذا،تهمصلا

عمربناللهعبدأن:الفهرياللهعبدبنعياضأخبرني:وهبابنوقال

فيها")3(.الايديورفعالتكبيرالصلاةوزينة،زينةشيءلكل"8[:]قيقولكان

:قالعياشأبيبنالنعمانعن،عجلانابنعن،لهيعةابنعنوذكر

الافتتاج،عندالايديورفعالتكبيرالصلاةوزينة،زينةشيءلكل:يقالكان

)4(.يرفعأنيريدوحين،يركعأنيريدوحين

)5(.حسناتعشوإصبعبكللهعامر:بنعقبةوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالبخاريوأخرجه.للخمي72-73()2/:"مختصره"انظر،الخلافيات""في

96(.2/):""المصنففيوعبدالرزاق،بنحوه74()ص"اليدين"رفع

فيوالبيهقي2(،4)47:شيبةابيبن1و75(،)ص"اليدينرفع"فيالبخاريأخرجه

":الرايةنصب"نطر1و74(.)2/":مختصره-الخلافياتو"75(،)2/:""الكبرى

(1/164).

22(.5)9/:التمهيد""فيالبرعبدابنذكره،وهبابنلىإبسندهالاثرمأخرجه

فيالبرعبدابنذكركماوالاثرم(،611)ص/"اليدينرفع"فيالبخارياخرجه

.(522)9/:"التمهيد"

عبدالله"ابنه"مسائلفيأحمدذكرهلائر1وو)ف(.الاصلفيمطموسة"حسنات"عشر

لكن2(79/)17:"الكبير"فيالطبرانيوأخرجه..عامر.بنعقبةعنيروى:قال)323(

".درجةأوحسنةاصبعبكلالصلاةفيبيديهلرجل1يشيرهاإشارةكلفييكتب":بلفظ

2(.52)9/"التمهيد":وانظر.حسنإسناده272(:)2/":المجمع"فيالهيثميقال
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أحمد:قال.حصبه)1(يرفعلممنرأىإذاعمربناللهعبدوكان

نافعاسمعت:قال]واقد[)2(بنزيدسمعت:قال،مسلمبنالوليدحدثنا

)3(.فذكره..عمر.ابنكان:قال

بنمحمدعن،عليةبنإسماعيلحدثنا)4(:حنبلبنأحمدوقال

رفعوإذا،ركعإذايديهيرفعهريرةأبارأيت:قالالاعرجعن،إسحاق

.الركوعمنرأسه

إذايديهيرفععباسابنرأيت:قال)5(حمزةأبوحدثنا،هشيموحدثنا

.الركوعمنراسهرفعوإذاركع،

كان:قالالزبيرابيعن،طهمانبنإبراهيمحدثنا،حذيفةأبووحدثنا

يديه،رفعالركوعمنرأسهرفعوإذا،يديهرفعكبرإذا،اللهعبدبنجابر

ذلك.يفعلع!كانالنبيأنوزعم

صح.(:)يرفعفوقالناسخكتب(1)

.الرجالوكتبالتخريجمصادرمنلتصحيح1و.""رافع(:و)فالاصل)2(

التمهيد":"فيكما،والاثرم)322(،مسالله""فياللهعبدابنهأحمدالامامعنرواه)3(

"رفعفيالبخاريطريقهومن)627(،:""مسندهفيالحميديخرجهو22(.4)9/

به.مسلمبنالوليدطريقمنكلهم928(/1):والدارقطني(،53)ص"اليدين

5(504)3/":المجموع"فيالنوويوصححه

في)ف(.وبياضالاصلفيطمسحدثنا"]نافعا[،سمعت"()4

بيأبنعمرانوهوئبت،ماوالصواب،المهملةوالراءلجيمبا"جمرةأبوو)ف(:"الاصل()5

تهذيبو"(،214)6/:الكبير"في"التاريخترجمتهاسد.بنيمولى،القصابعطاء

6(.1البخاريوجزء،296/:عبدالرزاق)مصنفالأثرمصادروانظر(8645)5/:"الكمال
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:قالالزبيربياعن،إسحاقبنزكرياعن،عبادةبنروجوحدئنا

رفعا.واذاركعاإذاايديهمايرفعانالزبيربنوعمرابنرأيت

عن(،1)شعبةعنوغندر،،عديبيأوابنمعاذ،بنمعاذوحدثنا

فيأيديهميرفعون!ك!يماللهرسولاصحابكان:قال)2(الحسنعن،قتادة

.لمراوجاكأنهارفعوا،واذاركعوا،إذاالصلاة

:قالعماربنعكرمةعن،المباركابنعنادم،بنيحيىوحدئنا

ركعا،إذاأيديهمايرفعاناللهعبدبنلموسامحمد،بنالقاسم)3(رأيت

رؤوسهما.رفعاواذا

عطاء،رأيت:قال)4(صبيحبنالربيععنالنضر،أبووحدثنا

نجيح،بياوابنونافعا)5(،،سيرينوابن،لحسنوامجاهدا،ووطاووسا،

منه.الرفعوعندالركوععندأيديهميرفعونوقتادة،مسلمبنلحسنوا

وعبدالرحمنسعيد،بنويحيى،سليمانبنمعتمرورأيتأحمد:قال

2(،17)9/و"التمهيد":75(،)ص"اليدين"رفعومطبوعةو)ف(الاصلفيكذا(1)

وذكره4(،17)2/":البيهقيو"سنن2(،4)47":شيبةأبيابن"مصنففيوالذي

وغيرها:332(1/)":"التحقيقفيلجوزياو]بن98(،)4/":"المحلىفيحزمابن

عروبة.أبيبنسعيدوهو،لصحيح1وهو"،"شعبةمنبدلا"سعيد"

31(.)صيجهتخرتقدملحسناوأثر.خطا""أنس)ف(:2()

في)ف(.وبياضالاصلفيطمست)3(

في)ف(.وبياضالاصلفيطمست)4(

في)ف(.وبياضالاصلفيطمست)5(
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رفعواوإذا،الركوععندأيديهميرفعونعليةبنواسماعيل،مهديابن

رووسهم.

حمادحدثنا،حرببنسليمانحدثناأحمد[)1(،]حدثنا:الاثرموقال

يرفعانكاناأنهما:سيرينبنومحمدالحسنعن،هشامعنزيد،ابن

)2(.الصلاةتماممنهومحمد:قالرفعا.واذاركعا[]واذاكبراإذاأيديهما

العلاءبناللهعبدحدثنامسهر،أبوحدثنا)3(:الدمشقيزرعةأبووقال

كناإن:قالالعزيزعبدبنعمرعنمهاجر،بنعمروعن]زبر[)4(،ابن

.الصلاةفيأيديهميرفعوالمإذا:يعني؛بالمدينةعليهالنؤدب

الليث،حدثنا،صالحبناللهعبدحدثنا"(:)هالبخاريوقال9[]ق

ركع،واذا،يديهرفعالصلاةاستقبلإذاكانعمربناللهعبدأن:نافعحدثنا

".يديهورفعكبرالسجدتينمنقامواذا،الركوعمنرأسهرفعوإذا

التمهيد":"منوالاستدراك(و)فالاصلمنسقطبعدهوماهناالمعكوفينمابين(1)

/9(18.)2

الائرمروايةمن(2-17218)9/:"التمهيد"فيعبدالبرابنذكرهاالسابقةالائاركل(2)

.(79)ص/:الرفعكتابفيالبخاريرواهالاخيروالاثراحمد.الإمامعن

2(.91)9/:التمهيد""فيالبرعبدابنطريقهومن346-347(./1):""تاريخهفي)3(

فلمالعزيز،عبدبنعمرعلىاستاذنعامربناللهعبدأنمهاجر:بنعمروعن:ولفظه

لنؤدبكناإن؟يديهرفعأن-قيسبنعطيةيعني-أخاهضربالذي:وقال،لهياذن

مسهر.بنعبدالاعلىطريقمن(57)ص"الرفع"فيالبخاريورواه.بالمدينةعليها

.الرجالوكتبالاثرمصادرمنلتصويب1و،تصحيف"زيد":(و)فالاصل(4)

.(53)ص/"اليدينرفع"(5)
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عن،شريكحدثنا،إسماعيلبنمالك"وحدثنا(:1)البخاريقال

وجابراسعيد،باوالزبير،وابن،عباسابنرأيت:قالعطاءعن،ليث

ركعوا.واذاالصلاةافتتحواإذاأيديهميرفعون

:قالالاحولعاصمعنزياد،بنعبدالواحدحدثنا)2(مسدد،وحدثنا

ركعكلماويرفع،يديهورفعكبرالصلاةافتتحإذامالكبنأنسرأيت

.الركوعهنرأسه)3(هرفع

بنربهعبدعن،عياش]بناسماعيلحدثنا،عثمانبنخطابوحدئنا

حذوالصلاةفييديهاترفعالدرداءأمرأيت:قالعمير[)4(بنسليمان

منكبيها.

إسماعيل،أخبرنا،المباركبناللهعبدحدثنا،مقاتلبنمحمدوحدئنا

)1(

)2(

)3(

)4(

-67(.06)ص/"اليدين"رفع

في)ف(.وبياضالاصلفيمطموسة"حدثنا""،يرفعونبرا""،عنليث"

.البخاريكتابمنلمثبتوا"ويرفع"و)ف(:الاصل

علامةالاصلفيوبعده!عمار"بنسليمانعناللهعبدبنإسماعيل"و)ف(:الاصل

66(،)ص"اليدينرفع"منوالمثبت.الطمسبسببشيءبالهامشيظهرولمالتخريج

بدلا"عمر"جدهاسموقعالتاريخمنجمتهترصدروفي77(.)6/:الكبير"التاريخو"

فيهووكذاعمير،بعد:وياتى،الاصلفي"كذاقائلا:المعلميالشيخوعلق"عمير"من

بنسليمان:حاتمأبىابنوقال،الدمشقيزيتونبنعميربنسليمان:فقالالتهذيب

فيهووكذا:أقول".أعلموالله-أيضاوعميرعمرفيالاختلاففلعل،زيتون

هذاوعبدربه.عمير""36(40/):"الكمالتهذيبو"،حبانلابن(531)7/:""الثقات

.مجهول:الذهبيقال
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الصلاةفييهايدترفعالدرداءأمرأيت:قال،سليمانبنربه)1(عبدحدثني

لمناللهسمعقال)2(:وإذا،تركعوحينالصلاةتفتتجحينمنكبيهاحذو

الحمد)3(.ولكربنا:وقالتيديهارفعت،حمده

حينهؤلاءمن)4(أعلم!يمالنبيأصحاببعضونساء:البخاريقال

.الصلاةفيأيديهنرفعن

أبيوعنع!يم،النبيعنالخطاببنعمرعنويروى:البخاريقال

بنعبيدوعنلمجمم،النبيعناللهعبدبنجابروعن!يم،النبيعنهريرة

أبيوعن!يم)5(،النبيعنعباسابنوعنلمجيم،النبيعنأبيهعنعمير

منه.رفعوإذاالركوععنديديهيركانأنهعفمم-النبيعنموسى

)6(.لىتعااللهشاءإنيفهمهلمنكفايةذكرناوفيما:البخاريقال

أخبرني:قالجريجابنعن،اللهعبدحدثنا،مقاتلبنمحمدوحدثنا

ربه".":فوقهوكتبلجلالةالفطعلىضربثم."اللهعبد"حدثني:الاصلفيكانت(1)

)ف(.منجملةوأسقطها

.البخاريكتابمنوالتصحيح""قالتو)ف(:الاصل)2(

":لمصنفا"فيشيبةبيأوابن.مختصرا78()6/:"تاريخه"فيالبخاريوأخرجه)3(

485(.)2

".أعلمهن":"الرفع"كتابفي(4)

)ف(.منسقطت!شر"النبيعنعباسابنوعن""أبيه"عن)5(

.البخاريكتابمنوالاستدراك)ف(فيوبياضالاصلفيمطموسةلى""تعا)6(
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؟الصلاةفياليدينرفععنيسألطاووشاسمعأنه:مسلمبن)1(الحسن

،الصلاةفيأيديهميرفعوندلهوعبد،اللهوعبد،اللهعبدرأيت:قال

الزبير")2(.بناللهوعبد،عباسبناللهوعبدعمر،بناللهلعبد

أهلمنأدركناممنالبصر)4(أهلعنديثبتولم")3(:البخاريفال

ويحيى،اللهعبدبنوعليالزبير،بناللهعبدمنهم؛العراقوأهلالحجاز

منالعلامأهلهؤلاء،راهويهبنواسحاق،حنبلبنحمدو،معينابن

عن)6(الايديرفعتركفيعلمتهمنهمأحدعند)5(يثبتفلم،زمانهمأهل

يديه.يرفعلمأنهأصحابهمنأحدعنولالمجي!،النبي

وابنالحسنعن،هشامأبنا،اللهعبدحدئنا،مقاتلبنمحمدحدئنا

وحينيكبرحينيديهفليرفعللصلاةأحدكمكبرإذا:يقولانكاناأنهماسيرين

)7(.الصلاةتماممنهو:يقولسيرينابنوكان.الركوعمنرأسهيرفع

اليدينرفعكتابمنلاستدراك1ومن)ف(،وسقطت،الأصلفيطمستبن"لحسن"ا(1)

.للبخاري

.3(1)صيجهتخرتقدم(2)

69-89(.)ص":اليدين"رفعفيالفصلاخرلىإهنامنالبخاريكلام)3(

"النظر".:البخاريكتابوفي،تحريف""البصرة(:)فوفي،الاصلفيكذا(4)

"."عن(:)ف(5)

ضربثم"اليدين!:الأصلفيكتبهاالايدي!و".علمنا"منهم":الرفعكتابفي)6(

مثبت.هوبماالهامشفيوأصلحهاعليها

.3(4)صيجهتخرتقدم)7(
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اهل(اكبر)1وهو،يديهيرفعالمباركابنوكان[:01]قالبخاريقال

علما)2(،السلفمنيعلملامنعنديكنلمولو،نعرففيماعلمازمانه

اولىلكان،والتابعينوأصحابهالرسولفيهاتبعفيماالمباركبابنفاقتدى

".يعلملامنبقولياتم)3(ان]من[به

ص!**

النقط.مهملةو)خ(."أكثر"(:)طالرفعكتاب(1)

بالرفع.علم""والوجه،مخ(.)طالبخاريكتابفيومثله(،و)فالاصلفيكذا)2(

نامنبه"أولى:،خ"ط-"الرفعكتابفيوالعبارة،وفرعهالاصلفيليستمن"")3(

."..يثبته
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[)1(ايديهمالخافضينحججعلىالرد]في

ونحن،باطلةأدلةفهي[)2(،]الرفعتركعلىبهاستدللتمماماوقالوا:

ومشيئته.اللهبعونبطلانهانبين

ألديكملهمكفوأقيليناإلىألمتر>:وجلعزبقوله[لالكماستد]مافا*

.[77ء/لنساا]<لصلؤةاوأقيمو(

]تكذيب[والتعصبفرطحملهمنبهابتليمماالعافيةاللهفنسأل

[،كلامه]منيردهلمما)3(اللهعلىافترىأنعلىقالهماكلفيالمعصوم

وحملسبيلا،اللفطتحريفلىإيجدلمإذ،مواضعهعنالمعنىوحرف

بخيارالظنإساءةيوجبالذي،القبيحلجهلواالصريحالخطأعلىالاية

،الصلاةفيالايديبكفأمروانهمو!م،اللهرسولصحابومةالا

لممنيحصببعضهمكانحتى،الرفععلىصرواووعصوا،فسمعوا

وتلقوه،بالعصياناللهأمرفقابلوا،يرفعلممنيؤدببعضهموكان،يرفع

لذةولا)4(،للنفوسفيهغرضلاأمرأنهمع،الصلاةفيوالزيادةبالمخالفة

الحجج.هذهسردفي3-4()صهامشانظر()1

ثبت.ماولعله)ف(،فيوبياضالاصلفيمطموسبعدهوماهناالمعكوفينمابين)2(

)ف(.فيمثلهوصنععليها.ضربثم""الكذبالاصلفيكتب)3(

فيه".للنفوس")ف(:)4(
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مخالفةعلىوخيارهاالامةسادةفاقدم،المخالفةعلىتحملشهوةولا

غيرهم!ولامثالهلهووفق،وعصيانهالامرهذا

والله،إليهلصاروافهموهولو،ذلكالايةمنيفهموالم:قلتموإن

يشاء.منكتابهبفهميخصقد)1(تعالى

منفهمهولامنهمواحدرجلبقلبهذاخطرماواللهأجل:لكمقيل

ولاببالهخطرولا،قطالوحيعليهأنزلمنمنهافهمهولابل)2(،قطالاية

الحدهذالىإوصلمتىوالحميةوالتعصب.الكريمقلبه[)3(على]طرأ

اللهإلاخصملهيكنولمبه،لهقبللالمااللهمنصاحبه]تعرض[فقد

العاقبة.وحسنالعافيةالله[]نسأل،ورسوله

منلاأحد،إليهيذهبلم[)4(]المفترىالمكذوبالتفسيروهذا

علىالقرانتفسيرفي[تكلام]منجميعمنالاخرينمنولا،الاولين

الايديكففينزلت]أنها[علىمجمعونكلهمبل،طبقاتهماختلاف

.القتالعن

امنواكانوا!ي!اللهرسول)6(أصحابمنقومهم"(:جرير)هابنقال

".يخصصقدوتعالىسبحانهوالله")ف(:()1

اثبت.ماعلىيدلوأثرهما،مطموستانكلمتان)2(

أثبت.ماولعلهماتظهرالمكلمتان)3(

اثبت.ماولعلها،مطموسةكلمة()4

والاختصار.التصرفبعضمعهجر(دارط2-صها023)7/جرير:ابنتفسيرمنبطولهالنقلهذا(5)

!"..كتابأصحاب"(:)ف()6
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نأاللهيسألونوكانوا،والزكاةالصلاة1()عليهمتفرضأنقبلوصدقوهبه

اللهأخبرماوقالوا،عليهمذلكشقعليهمفرضفلما،القتالعليهميفرض

كتابه.فيعنهم

تولمأ:77[النساء/1<أيديكملهمكفوآميلالذينإلىألمتر>:قولهفتاويل

نأسألوكحينأصحابكمنلهمقيلالذينلىإ،فتعلممحمد)2(يابقلبك

قتالعنفأمسكوها<أيديكم!فوآ:القتالعليهميفرضأنربكتسأل

اللهفرضهاالتيالصلاةدواو:يقول<.الصلؤه>وأقيمووحربهمالمشركين

جعلالذينأهلهاالزكاةعطواو:يقول<.الزكؤه>وءانوأبحدودها،عليكم

الايديكفمنبهأمرواماكرهوالأبدانكم=تطهيراأموالكمفيلهمالله

.(الفئالعلتهم>فلماكش،عليهمذلك[11]قوشق،المشركينقتالعن

ابا،عليهميفرضأنيسألونكانواالذيالقتالعليهمقرضفلما:يقول

يخافون:يقول].(الئاس>يخشون،منهمجماعة:يعني<،منهممريق

منجزعا<>وقالو،خشيةشدأواللهكخشيتهم،يقاتلوهمأن[)3(الناس

فرضوقدلجهاد[ا:نسخةمن]زيادةعليهميفرضأن"قبلجرير:ابنتفسيرفي(1)

.""هالصلاةعليهم

)ف(.منسقطمحمد""يا2()

الرطوبة.بسببطمسأوالاصلمنسقطتيسياوماهناالمعكوفينبينما)3(

جرير.ابنتفسيرمنوالاكمال
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لىإمنهم]ركونا[<؟الفئالعلينا>لمكئتت:عليهماللهفرضالذيالقتال

ومشقةالعدو[]لقاءمكروهعلىوالخفضفيهاللدعةوايثاراالدنيا،

[أنلى]إ:يعني77[]النساء/<ترلبلى+أطأخزتنآ>لولا،وقتالهمحربهم

]الاية[هذهإنقلنا:الذيوبنحو:قال.منازلهموفيفرشهمعلىيموتوا

".التاولج!أهلقالفيهنزلت

نأ:عباسابنعنعكرمة]عن[ديناربنعمروطريقمنذكرثم

فيكنا،اللهرسوليافقالوا:ع!مالنبيأتواصحابهوعوفبنالرحمنعبد

فلابالعفوامرتنيإ":فقال،أذلةصرناامنافلما،مشركونونحنعزة

المتر>:اللهفانزلفكفوا،بالقتالامر،المدينةلىإاللهحولهفلماتقاتلوا"،

ه77[]النساء/لاية<أيذيكملهمكفوأقيليناإلى

قيللهميناإلىألننتر>عكرمةعن،جريجابنعن،حجاجطريقومن

أناسفينزلت:<منهم!ريقإذاالفتالعلئهم>فلماكنبالناسعن<أيذيكمكفوأ

.عماللهرسولأصحابمن

لى+أخزتنآلولالفئالاعلئنالمكئئترينا>وقالو(:وقوله:جريجابنقال

القريب.الاجلهوموتانموتأنلىإ:77[.قال]النساء/(ترببأط

،القتاللىإتسرعوالمجيمالنبيأصحابمنأناسفيأنهاقتادةعنوذكر

:قال.ذلكعن!اللهرسولفنهاهم،لهجرةاقبلبمكةيومئذ!ماللهورسول
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ذلك،القومكرهبالقتالمرواولهجرةاكانت]فلما[:قال1(،)بذلكامرواثم

لقنخئرلأخرةوالدنياقليلا>قلمئع:وجلعزاللهفقال[،تسمعون]مامنهفصنعوا

ذلك.نحوالسديوعن77[.النساء/أ(فئملاولالظلمونائقى

ثماليهود،فيبعدهاواياتالايةهذهنزلت[بل:]اخرونوقال:قال

قيللهمالذينإلىألملر>هدمجاعن،نجيحبياابن[عن،]شبلطريقمنذكر

ما77-83[:النساء/أ(قليلالاإ>لاتبعتمالشيطن:قولهلى!!أيذيكمكفوأ

اليهود.فيذلكبين

)2(،ابيهعن،أبيهعنعمه،عن،أبيهعنسعد،بنمحمدعنروىثم

صنيعهم.يصنعواانالامةهذهاللهنهى:عباسابنعن

وماتدور،المعنىهذاعلىالايةهذهفيالمفسرينجميعقوالو

منباستدلالالصلاةفياليدينرفعتركعلىبهااستدلمناستدلالاشبه

اهلذمعلى4[/دماعون1(للمصتلين>فويل:لىتعابقولهاستدل

بكلمة.الايةمنواكتفى،الصلاة

فصل

لمثمالافتتاجعنديديهرفعجم!ي!انه:عازببنالبراءحديثوأما*

".بذلكأومرلم:قال":الاخرىوفيالتفسير،نسخوبعضالاصلفيكذا(1)

الاصل.فيعليهاصحح)2(
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والحديث؛الاسلامأئمةالغلطووقوعببطلانهاحكمقداللفظةفهذهيعد)1(.

المديني،بنوعلي،والبخاري،معينبنويحيى،المباركبناللهكعبد

أحمد،والإمام،الدارميسعيدبنوعثمان،الحميديالزبيربناللهوعبد

والدارقظني،،خزيمةوابن[،21]قوالشافعي،والترمذيداود،بيوأ

ذلك.فيكلامهمنذكرونحن،سواهموخلق،والبيهقي،لحاكموا

وهو،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدففيها:الأولىالطريقفأما

بن)3(اللهعبدعنعدي)2(،ابنذكر.بحديثهيحتجلاعندهمضعيف

[.الص]طيثمضطرب:فقالليلىأبيابنعنأبيسألت:قالأحمد

)4(.الحديثضعيفالحفظسمى:معينابنوقال

ليلى.أبيابنحديثزائدةطرج:المحاربييعلى[بن]يحىوقال

الحفظ.ستئالحديثواهيليلىأبيابناد]!سعدي[)5(:وقال

أبيابنمنحفظاأسوأأحدا[]رأيتما[)6(:شعبة]عنداودأبووقال

والدارقطني:74(،)9داودوأبو84(،)ص"اليدينرفع"فيالبخارياخرح(1)

وغيرهم.،(1/392)

.(183)6/:"الكامل"كتابهفي2()

"!الرحمن"عبدالله)ف(:)3(

تهذيبو"،لجوزيالابن76()3/والمتروكون":"الضعفاءفيل1الأقوبعضانظر(4)

.(304)6/:"الكمال

71(.)ص/"الرجالل1"أحوكتابهفيذكره،الجوزجانييعقوبأبوهو:السعدي)5(

2(.96)9/":التهذيبتهذيبو"(،183)6/":"الكاملمنوالاستدراكالأصلمنسقط)6(

الطيالسي.هوداودوأبو
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ليلى.

1(.)بالقويليس:النسائيوقال

منبشيءيتهمولا،حفظهفساءبالقضاءشغل:الرازيحاتمأبووقال

به)2(.يحتجفلاالخطأ،كثرةعليهينكرإنما،الكذب

فيالمناكيرفكثرت،الحفظرديءالخطأفاحشكان:حبانابنوقال

)3(.ويحيىأحمدتركه،التركفاستحق،حديثه

)4(.الوهمكثيرلحفظارديءهو:الدارقطنيوقال

ليسلحديثاهذا:لحديثاهذاتخريجبعدداودأبوقالوقد

)5(.بصحيح

***

الهاشمي.اللهعبدأبوزيادأبيبنيزيدففيها:الثانيةالطريقوأما

.(232/ص)(لمتروكونوالضعفاءا"(1)

323(.)7/":والتعديللجرحا")2(

.(2/442):"لمجروحينا")3(

للدارقطني.36(2/2):"السعن"(4)

75(25)رقمبعد""السعن(5)
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يعني:-الشيخكبرلما-:عيينةابنهو-سفيانقال")1(:البخاريقال

يعد")2(.لمثم":فقال.يعد"لمثم"لقنوه-يزيدا

زيادأبيبنيزيدمنسمعممنلحفاظاروىوكذلك:البخاريقال

يعد".لمثم":فيهليسوزهير،وشعبةالثوري]منهم[قديما

بيأابنعنزياد،بيأبنيزيدعن،سفيانثنا،يوسفبنمحمد[]حدثنا

[)3(.ذنيه]حذوكبرإذايديهيرفع!يوالنبيكان[:قال]البراءعن،ليلى

لحكم[]واعيسىأخيهعن،ليلىبيأابنعنوكيعوروى:البخاريقال

إذايديهيرفع!والنبيرأيت:قالالبراءعن،ليلىبيأابنعن4(،)عتيبةابن

)5(.يرفعلمثمكبر،

حفظه.منهذاليلىبيأابنروى]وانما[:البخاريقال

بيأابنعنحدثفإنما،كتابهمنليلىأبيابنعنحدثمنفأما

رواهماعنهوالمحفوظيزيد،تلقينلىإلحديثافرجعيزيد،عنليلى

انتهى.قديما"عيينةوابنوشعبةالثوري

.الهمزةبزيادة"ألقنوه":الأصلفيوو.(8409-)ص"اليدينرفع"(1)

74(.)1([مسنده"فيالحميديونقله)2(

.(20187)احمدطريقهومن7(،20/):"المصنف"فيعبدالرزاقالثوريطريقمنوأخرجه)3(

الرفع""كتابمنوالتصحيح""عيينةلىإتحرفت"و"عتيبةمطموسة("لحكما"(4)

.(016)ص/الصوابعلىالمصنفعندوسيأتي.وغيره

.(061)صوسيأتيبهوكيعحدثنا:قال(542)5رقمشيبةبيأابنرواه(5)
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هذاعنحنبلبناحمدسالت:الدارميسعيدبنعثمانوقال

)1(.الحديثهذايصحلا:فقالالحديث

هذا:يقولحنبلبنأحمدسمعت:الذهلييحيىبنمحمدوقال

واه)2(.حديث

اللهرسولرايت:ولفظهيزيد،عن،عيينةابنعن)3(الشافعيورواه

فلقيت،الكوفةقدمتثم:عيينةابنقال.يديهرفعالصلاةافتتحإذالمجي!

أنهموظننتيعود")5(،لا"ثم:فيهوزادبهذا،يحدبفسمعتهبها)4(يزيد

.لقنوهقد

يزيد)6(.تغليطلىإسفيانوذهب:الشافعيقال

شعبة،ورواه[13]قزيادأبيبنيزيدبهتفردعبدالبر)7(:ابنوقال

76(.)2/:""الكبرىفيالبيهقيعنهرواه(1)

يحيىبنمحمد"بالاصلوقعهكذا548(./1):"السننمعرفة"فيعنهالبيهقي51رو)2(

الملقب:"يحيىبنمحمدبنيحمى"ابنهعنالنقلالبيهقيكتابفيلذي1و"،الذهلي

وهمفلعله.للمؤلف(.المعارفط038-/1):"السننتهذيب"فيكذلكوهوحيكان،

الناسخ.من

236(.2/)؟""الامفي)3(

اخره.إلايطهرلملهامشافيلحق"فسمعتهبها":وقوله.مصروفة"يزيدا":الاصل(4)

يعد".لم"ثم":"الامفي)5(

كانه:ويقوللحديثاهذافييزيدتغليطلىإسفيان"وذهب:الشافعيكلاموبقية)6(

".لذلكلحفظبايزيديصفسفيانيكنولم،فلقنهالاخرلحرفاهذالقن

22(.20-91)9/:"التمهيد"في)7(
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ثم":منهمأحديذكرلم،اللهعبدبنوخالد،وهشيم،عيينةوابن،والثوري

يعود".لا

)1(.الحديثضعيفزيادأبيبنيزيد:معينبنيحيىوقال

)2(.بذلكليس:عديابنوقال

ويزيديزيد،رواهإنمابهذا)3(:للمحتحقلناالزبير:بناللهعبدوقال

يزيد.

الحديث.هذاعنهيصحلااحمد:وقال

نأ-:الكلمةهذهلقنوهأنهم-سفيانقوليحققومما:الدارميوقال

بها،يجيئوالمالعلمأهلمنوغيرهموهشيماًمعاويةبن[و]زهيرالثوري

)4(.بأخرةمنهسمعمن[]بهاجاءإنما

بنيزيدثنا،سفيانعنبشار،بنإبراهيمرواهوقد")5(:البيهقيقال

رأيت:قالعازببنالبراءعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدعنزياد،أبي

المثنى.بنعليبناحمديةرومن275()7/الكامل":"فينقلها()1

أبيه:عنأحمدبناللهعبدعن"275(:)7/":"الكاملفيوالذي،بالاصلينكذا)2(

جمتهتراخرفيعديابنقالهوالذي".بذاكليسحديثهزيادبيأبنيزيد

".حديثهيكتبضعفه"ومع(:176)7/

(.)فمنسقط)3(

للمؤلف.382(/1):"السننتهذيب"وانظر76(.2/):""الكبرىفيالبيهقينقله(4)

77(.2/):نفسهلمصدرا(5)
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منراسهرفعواذا،يركعأنأرادواذا،يديهرفعالصلاةافتتحإذا!ي!النبي

افتتحإذايديهيرفع:يقولسمعتهالكوفةقدمتفلما:سفيانقال.الركوع

انتهى.".لقنوهأنهمفظننتيعود.لاثمالصلاة

وقدالاثباتلحفاظامنانهقدرفلويزيد،عنأوجهثلاثةفهذه

لمالتي1()الثابتةالاحاديثلىإوالرجوعتركهلوجب؛حديثهاختلف

بمثلفمعارضتها،ونحوهأبيهعنسالمعنالزهريحديثمثل،تختلف

باطلة.معارضةالمضطربالواهيلحديثاهذا

فتلقنه،يعود"لاثم":عمرهاخرفييزيدلقنإنما)2(:الدارقطنيوقال

اختلط.قدوكان

اجتمع:يقولعيينةبنسفيانسمعت:نيالشاذكوسليمانوقال

في[]يديكترفعلالم:للثوريالاوزاعيفقال،بمنىوالثوريالاوزاعي

قالزياد.بيأبنيزيدحدثنا:الثوريفقال؟ورفعهالركوعخفض

النبي!عنأبيهعن،لمساعن،الزهريعنلكأروي:الاوزاعي

وحديثه،لحديثاضعيفرجلويزيدزياد،بيأبنبيزيدوتعارضني

ماكرهتكانك:الاوزاعيقال.سفيانوجهفاحمار:قال!للسنةمخالف

علىاصلنانلتعنالمقاملىإبناقم:الاوزاعيقالنعم،:الثوريقال!قلت

خطا.""الثانية(:)ف(1)

2(.1/49):"السنن"في(2)
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احتد)1(.الاوزاعيرأىلماالثوريفتبسم:قال،لحقا

عن،عيينةبنسفيانعنبشاربنإبراهيمروىمايعارضهثم:لحاكماقال

قال.وبعدهالركوععندالرفعذكرفيهوزادلحديثافذكرزياد،بيأبنيزيد

2(.)لقنوهأنهمفظننت،يعود"لاثم":يقولسمعتهالكوفةقدمتفلما:سفيان

غيرعيينةبنسفيانعنالزيادةبهذهالمتنساقأعلملا:الحاكمقال

أصحابمنالاولىالظبقةمنمأمونثقةوهو،الرماديبشاربنإبراهيم

سنة)3(.وأربعيننيفاعيينةابنجالس،عيينةابن

اللهرسولصلاة14[]قبكمأصليألا:قالأنهمسعودابنحديثوأما

مرة)5(.أولفي)4(إلايديهيرفعفلم!يد،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

82(.)2/":"الكبرىفيالبيهقيأخرجه

(08)2/":مختصرهفي-كما"الخلافياتوفي77(،)2/:"الكبرى"فيالبيهقيعنهذكره

.(04-1/2043):"الرايةنصبو"(،4-88498)3/:المنير"البدر"نظر1و.للخمي

البدر"وانطرهللخمي81(08-)2/:"مختصره-"الخلافياتالبيهقيعنهنقله

.(1/304):"الرايةنصبو"(،948)3/:المنير"

)ف(.منسد

رقموالترمذي7(،4،715)8داودوابو368(،1)رقملمسند"ا"فيحمدأأخرجه

بياوابن(،4،60011)9"و"الكبرى(،01)58"الصغرى"فيوالنسائي2(،)57

وقال.وغيرهم78()2/:"!الكبرىفيوالبيهقي2(،4)56رقم""المصنففيشيبة

اللفط".هذاعلىبصحيحهو"ليس:عقبهداودأبو
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لا:المباركابنفقال؛الحديثاهل)1(أئمةفيهتكلم،يثبتلاحديث

)2(.الحديثهذايثبت

لحديث.اهذاعلقمةمنالاسودبن[]الرحمنعبديسمعلم:غيرهوقال

ابنحديثيثبتلمالمباركابنسمعت[:]الملكعبدبنسفيانقال

مسعود.

بيأسالت")3(:العلل"كتابفيحاتمبياابن[!]جدالرحمنوقال

وروى.الثوريفيهوهم:يقالخطأ،هذا[:بي]أفقال،الحديثهذاعن

فرفعافتتح!ي!النبيإن:كلهمفقالوا،عاصمعنجماعةلحديثاهذا

.الثوريروىماأحديقلولم)4(،وطبقركعثم[]يديه

)ف(.من)1(سقطت

عنالبيهقيوأسندهمختصرا،2(1/39):رقطني1والد،الحديثعقبالترمذيذكره2()

":الكبرى"السننوفي75(،)2/":مختصره"الخلافيات-فيمطولا،لحاكما

لم:يقولالمباركبناللهعبدسمعت:قالالملكعبدبنسفيان"عن:ونصه97()2/

وقد.يرجعلمئممرةأوليديهرفعع!مماللهرسولأنمسعود:ابنحديثعندييثبت

الزهريعنحفصةأبيوابنومعمرومالكاللهعبيدذكره،اليدينرفعحديثعنديثبت

لىاأنظرنيكا:اللهعبدقالئمواسعا.وأراه:قال!.النبيعنعمرابنعنسالمعن

"نصبفيوذكرهالاسانيد".وجودة]لاحاديثلكثرةالصلاةفييديهيرفعوهو-!مي!النبي

وانظرحاشيته.3(1/49):"يةلراا

.(852)رقم3()

وضعثمبالفاء،""فطبقأولا:كتبالاصلوفي".ركبتيهبين"وجعلها:[لعللفيبعده4()

بالفاء."و"العلل"السننتهذيب"فيوهي.بالواوأخرىمرةوكتبهاالتضبيبعلامةفوقها
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يخرجلمكليببنوعاصممختصر،مسعودابنخبر:الحاكموقال

)1(.الصحيحفيحديثه

فيليسأنهإلا،مسلمبهاحتجفقد،الحاكمقالكماولتس:قلت

.بذاكالحفط

منهسمعفقدبشيء،فليسعلقمةمنالرحمنعبدسماعإنكارماو

ابيهعنلمسامعارضةولكنصبي)2(،وهوعائشةعلىوأدخل،ثقةوهو

)1(

)2(

فيالبيهقيتلميذهعنهونقله377(./1):"السننتهذيب"فيالمصنفذكره

عننقلا593(/1)":الراية"نصبفيوالزيلعي75(،)2/:"مختصره-"الخلافيات

أصله،منمختصرالخبر"هذا":"الخلافياتفيونصه.فيهاجدهولم،للبيهقيالسنن

أنهوذلك(الصحيح:وصوابه)كذاالصحيحينفيحديثهيخرحلمكليببنوعاصم

فيمحفوظةغيريعد(لمااللفظةوهذه،المعنىعلىويوديهاالاخباريختصركان

حديثهاخرحقدمسلمالانالبخاريصحيح-أعلموالله-"يريد:البيهقيوعلق.الخبر"

قلت:اهـ.والسواد"لحليامسالةفيلمجيمالنبيعنعنهاللهرضيعليعنبردةبيأعن

حديثالبيهقيوأرادوالسداد(.لهدى)ا:عنمصحفولعلهوالسواد(لحلي)اكذا

اللهرسولليقال:قالعليعنبردةبيأعنكليببنعاصمعن"272(:)5رقممسلم

".السهمسدادوالسداد،الطريقهدايتكلهدىباذكر1و،وسددنياهدنياللهم:قلمج!برو:

تتبعتوقد،مجهولرجلعنفإنه،قادحغير"إنه:العلةهذهردفيالعيددقيقابنقال

لجرحاكتابفيذكرهوإنما،مراسيلهفيحاتمابيابنذكرهولا،أجدهفلمالقائلهذا

صغير،وهوعائشةعلىدخلالاسود،بنالرحمنوعبد:فقال2(،90)5/والتعديل

كتابفيحبانابنوذكره،مرسلإنه:يقلولم،وعلقمةبيهعنوروىمنها،يسمعولم

فإذا،النخعيإبراهيمسنسنهوكان،وتسعينتسعسنةماتإنه:وقال78(،)5/الثقات

النخعيسماععلىالاتفاقمع،علقمةعنسماعهمنالمانعفما،النخعيسنسنهكان

والمفترقالمتفقكتابفيلخطيبابكرأبولحافظاصرحفقد،كلههذاومع!منه؟

"نصبفينقله."انتهى،وعلقمةأباهسمعأنههذا،الرحمنعبدترجمةفي81(4)رقم

منه.المطبوعفيوليس""الإمامكتابعن593(/1)":الراية
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هذاكونمعالأسود،بنالرحمنعبدعنكليببنبعاصمعنهونافع

.فاسدةمعارضةناف=عاصموخبر،علملزيادةمتضمنامثبتا

يعني"":الحديثفييقولوكيعكان:اللهعبدأبوقال:الاثرموقال

عاصم]عن[أحمد:قالثم.لحديثاتفسير)1(وذكر"يعني"طرحوربما

ليفقال،يعد"لمثم"]فيهمرةغيروكيعمنيعنيمنه،)2(سمعتهكليبابن

وتبسميعد"لمثم:يعني"فيهيقولوكيعكانالوكيعي)3(:الرحمنعبدأبو

أحمد[)4(.

سئلاللهعبدأباأنالمروذيأخبرنا":العلل"كتابفيالخلالوقال

علقمة،الاسود)5(،عنبنالرحمنعبدعنكليببنعاصمحديثعن

مرةرواه:قاليعود".لاثم":]و[قال،الرفعفيع!ي!مالنبيعن،اللهعبدعن

يعود")6(.لاثم":قولهضعفوكانهكذا،ومرةكذا

-المحمودية(14)ق:السعن"تهذيب"وفي،الصوابوهوو)ف(الأصلفيكذا(1)

تصحيف."نفس":377(/1):لمطبوعةوا

".السننتهذيب"منوالمثبت""سمعه:الأصل2()

58(،)4/بغداد":"تاريخ2(.51)تالضريرالوكيعيالكوفيجعفربنأحمدهو:)3(

575-576(./01)(:و"السير

نظر1و،للمصنف378(1/377):"السننتهذيب"منمستدركالمعكوفاتبينما(4)

لأحمد.37(1/0):""العلل

عليهاهضربثم"ليلىأبيابن"أولا:كتب)5(

2(.91)9/"التمهيد":و371(،37-1/0)":"العللفيبنحوه)6(
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لانه؛لحديثايثبج)2(وكيع(:1[)اللهعبد]أبووقال:المروذيغيروقال

يعود")3(.لاثم":روايتهوأنكروا.لحديثاحفظفينفسهعلىيحملكان

،الثوريحديثلابيذكرت:قال)4(،اللهعبدوأخبرنا:الخلالقال

ثمالصلاةاولفييديهيرفعكانانه:اللهعبدعن،إبراهيمعن،حصينعن

إبراهيم.بهيجزلم،إبراهيمعن،حصينعن،هشيمحدثناه:فقاليعود،لا

)5(.حصينبحديثأعلمشم

عنأفيثبت:اللهعبدلابيقلت:اللهعبدغيروقال:الخلالقال

عنإبراهيمعنهوإنمالا،:قال؟موصولبإسنادمسعودبناللهعبد

منقطع.:يعني،اللهعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لاحمد.37(1/1):"العلل"وانظر،متعينةزيادة

روايةلاحمد371(/1):"العلل"منوالمثبت!قبيحتحريف""يقبحو)ف(:الاصل

يعني"لحديثايثيح"ومعنى367(.)3/":والإيهامالوهمبيان"و،اللهعبدابنه

يبيعه.ولافيهيضطرب

"وإنما365(:)3/":الوهم"بيانفيالفاسيالقطانابنقال371(./1):"العلل"انظر

لموتارةهنفسهقبلمنيقولهاكانإنهقالوا:يعود(لا)ثم:زيادةوكيععلىفيهالمنكر

الذي،المروزياللهعبدوابومسعود.ابنكلاممنكانها،لحديثاأتبعهاوتارةيقلها،

اللفظة،هذهبتضعيفاعتنىإنماالمذكور،لحديثاضعفأنهالحقعبدمحمدابوتوهم

".الدارقطنيقالكمافصحيحدونهالحديثافاما.وغيرهحنبلبنأحمدوكذلك

037(./1):"العلل"فيوكلامهأحمدابنهو

شيبةبياابنأخرجههشيموحديث7(،21/):عبدالرزاقأخرجهالثوريحديث

.(0642)رقم
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5]ق

)1(

)2(

)3(

)4(

جابر،بنمحمدحديثلابيذكرت)1(:اللهعبدوقال:الخلالقال

هذا:فقال)2(،الرفعفياللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعنحماد،

جذا.أنكرهمنكر،حديثهذا!حديثهيشوجابر

فذمه،جابر،بنمحمدعنمعينبنيحىوسالت)3(:اللهعبدقال

منه.شرهومنإلاعنهيحدثلا:وقال[1

كتابفينظرت:ادمبنيحىوقال"لمأ)4(:الرفع"كتابفيالبخاريقال

)5(.بعد"يعدلم"ثم:فيهليسكليببنعاصمعنإدرش!بنالله

:(242-1/142)"ئللمسااو".(437-1/373):"لعللا"في

":"الكاملفيعديوابن97(،)2/:لبيهقي1و2(،1/59):الدارقطنيأخرجه

عنحمادعنضعيفاوكانجابربنمحمدبه"تفرد:عقبهالدارقطنيقال(.521)6/

النبيلىإمرفوعغيرفعلهمن]دلهعبدعنمرسلاإبراهيمعنيرويهحمادوغير.إبراهيم

لحاكم.اعنتضعيفه552(/1)":السنن"معرفةفيالبيهقيونقل."لصواب1وهو!،

.(1/242):"لمساثلاو"37(،1/4):"العلل"في

.8(70-9)ص/

":"العللفيحمدأوذكرهحمد،أالامامعنالبخارينقلهآدمبنيحيىقول

أملاه:قالآدمبنيحىحدئناأحمد:"قال:فيهلفظهلكن،اللهعبدرو[ية37(1/0)

الاسودبنلرحمن1عبدعنكليببنعاصمعنكتابهمنإدرش!بناللهعبدعلي

ثميديهورفعفكبرالصلاةب!اللهرسولعلمنا:قالاللهعبدعنعلقمةحدئنا:قال

بنعاصمحدثنييعود[لاثم:يقلفلم:.]يعني..ركبتيهبينوجعلهمايديهوطبقركع

هكذا".كليب
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لان؛العلمأهلعندأحفطالكتابلأنأصحفهذا:البخاريقال

".الكتابفيكمافيكونالكتابلىإنظرثمبالشيءحدثربماالرجل

التكبيرعندالرفعمسعودابنحديثفيالمحفوظأنالبخاريذكروقد

بالمعنى،بعضهمفرواه؛والنهيالسكوتبينوفرق،غيرهعنوالسكوت

يعد".لمثم":فقال،إليهالعودبعدمإخبارالرفعذكرعنسكوتهأنوظن

عن،إدريسابنحدثنا[)1(،الربيعبنلحسنا]حدثنا":البخاريقال

اللهعبدأن:علقمةثنا:قالالاسودبنالرحمنعبدعن،كليببنعاصم

يديهفطبقركعثم،يديهورفعفكبرفقامع!ي!اللهرسولعلمنا:قال

ذلكنفعلكناقدأخيصدق:فقالسعداذلكفبلغ،ركبتيهبينوجعلهما

بهذا)2(.امرناثم،الإسلامأولفي

اللهعبدحديثمنالنظرأهلعندالمحفوظهووهذا:البخاريقال

مسعود".ابن

ويدل،المحفوظهوهذاإن:الاطلاقعلىالسنةإمامبقولوناهيك

ورويتوسهو،خطأنهاو،محفوظةغيربأسرهاالرواياتتلكأنعلى

له)3(.مطابقةغيرمنالمعنىعلى

83(.)صالبخاريكتابمنمستدركو،الاصلمنسقط(1)

":العللو")7493(،"المسند"فيحمدو)2555(،رقمشيبةأبيابنأخرجه)2(

وغيرهم.(95)5خزيمةو]بن(،1301)والنسائي7(،)47داودوأبو37(،1/0)

للمصنف.(331/)ص:"لمنيفالمنار"اوانظر)3(
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أولفيذلكنفعلكناقد:قولهمنمنسوخالرفعأنبعضهموظن

)2(التطبيقلىإفيه)1(الاشارةإذ؛السنةفيقصورهفرطمنوهذا،الاسلام

الركب.على)3(الايديبوضعأمرواثم،الاسلامأولفيكاننهو

فيأفردهكتابفيالبستيحاتمأبوالحديثهذاأيضاوضعف

مناختصرهوكيعالأن؛توهنهعلةلهالحديثوهذا:فيهفقال،الصلاة

منلحديثااخرفييقولهاوكيعكانإنمايعد"لم"ولفظة،طويلحديث

".يعني"سقطفربما)4(،يعني:وقبلها،قبله

ابنويحىحنبلبنحمدوالمباركوابنالبخاريتضعيفتقدموقد

وهؤلاء.والبيهقيوالدارقطنيالكبير،لحميديواالدارميوضعفه،ادم

زمانهم.فيالشأنهذاأئمة

أهلمنأدركناممنالنظرأهلعنديثبتولم")5(:البخاريقال

)ف(.منوسقطتأئرها،بعضوبقيالاصلفيطمست(1)

إذاركبتيهبينيجعلهماثم،الاخرىعلىكفيهإحدىالمصلييجعلأنهو:التطبيق)2(

.(175)2/":"المغنيفيقاله.ركع

الاصل.فيمطموسة)3(

":السننتهذيب"منوالمثبت،الطمسبسببتظهرولمالهامشفيملحقةيعني"")4(

.هناكنفسهالنصنقلفقدللمؤلف378()1/

عمرابنحديثعلىسيرينوابنلحسناأثرتقديموعنده69(5)ص/:""الركتاب()5

93(.0)رقمومسلم)738(،رقم""صحيحهفيالبخاريأيضاوأخرجهعنهماهاللهرضي
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جعفر،بناللهعبدبنوعليالزبير،بناللهعبدمنهم،العراقوأهلالحجاز

العلمأهلهؤلاء،إبراهيمبنواسحاق،حنبلبنوأحمد،معينبنويحيى

عنالايديرفعتركفيعلمتهمنهمأحدعنديثبتفلم،زمانهمأهلمن

يديه.يرفعلمانهلمجيمالنبيأصحابمنأحدعنولالمجيمالنبي

:قالأبيهعن،سالمعن،الزهريعن،شعيبثنا،اليمانأبوحدثنا

يكبر،حينيديهرفعالصلاةفيالتكبيرافتتح]إذا[)1(لمجيماللهرسولرأيت

:قالوإذاذلك،مثلفعلللركوعكبرواذا،منكبيهحذويجعلهماحتى

الحمد"،ولك16[]قربنا":وقالذلك،مثلفعل"حمدهلمناللهسمع"

السجود.منرأسهيرفعحينولايسجدحينذلكيفعلولا

تماممنهو:يقولانكاناأنهماسيرينوابنالحسنعنذكرثم

)2(.الصلاة

نأعلىالائمةوهؤلاءالبخاريكلاميحمللئلاهذاذكرناوإنما

الرفعأنكرمنعلىالردقصدواإنمافانهم،خاصةالافتتاحتكبيرة]المراد[

!]ضوا[)3(.قولهوابطالقصدوافاياه،منهوالرفعالركوععند

"ه"الرفعكتابمنمستدرك(1)

34(.)ص/تقدم2()

ثبت.ماولعله)ف(،فيوبياضبالاصلمطموسالفقرةهذهفيالمعكوفاتبينما)3(
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ابنحديثصحة-التنزلطريقعلى-سلمناولو:الرافعونقال

فيالتطبيقاستحبابعلىحجةفيهيكنلمكماحجة،فيهيكنلممسعود،

منذكرتمو]ما[.الرفعكأحاديثالاحاديثمنيخالفهلمأنهمع،الركوع

ولو.التطبيقفيسواءمثلهلزمكمالرفعتركفيمسعودابنحديثترجيح

فإنكم،الرفعتركنصرتمكماالطريقبهذهلنصرتموهمذهبكمالتطبيقكان

.كانحيثالمذهبنصرةمعتدورون

.منسوخالتطبيق:قلتمفان

واحد،حديثفيوهما،الرفعتركدونمنسوخاجعلهالذيفماقلنا:

صح،والركبعلىالايديوضعأحاديثمنأكثرالرفعوأحاديث

لإنخفى؟بحيثالامةفيواشتهارها

فيمسعودابنفعلعلى"بالركبأمرناثم"سعد:قولقدمنا:قلتمفإن

التطبيق.

علىبذلكعنهموالاثارأحاديثهمذكرنامنأحاديثقدمتمفهلا:قيل

عليهخفيكماالرفعمسعودابنعلىخفي:وقلتم،الرفعمسعودابنترك

؟!التطبيقترك

خذو،الاماموراءمنيشاهدهظاهر[]أمراليدينرفع:قلتمفإن

الخفاء.مظنةفيفهوالاماموراءمن[)1(عليه]يطلعلاالركوعفيالركب

اثبت.مافلعله،ائارهبعضوبدت،الاصلفيطمسالمعكوفاتبينما(1)
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منذكرنامنلمجيمالنبيعناليدينرفع]روى[ولذلك،أجل:قلنا

أمرأنهولولا،بعدهمنوفعلوهبصلاتهالناس[]واقتدى،الصحابة

]رواهوقدكيف،لهمنهممشاهدةبلاعليهأقدموا]لما[يرى.*1(.ظاهر.

مشاهدته،لىإمستندينذلكفعلواإنماوالباقون،منهمرواهمنلمجم!معنه[

لرسولهتبعوباللهأعلملأنهم؛الروايةمجرىيجريهذامثلفيففعلهم

ولولمجص.نبيهممنعليهتوقيفغيرمنمنهمفعلاالصلاةفييزيدواأنمن

المجردةالروايةلانقولا*2(؛لكانالروايةمنأبلغهناعملهمإن:قيل

،المتوارثالعمللىإيتطرقلاماوغيرهالنسخاحتمالمنإليهايتطرق

واضح.اللهبحمدوهو

*3(:الصلاةفيمسائلمسعودابنعملمنالناستركوقدقالوا:

.(4*التطبيق:إحداها

يتقدمهماأنوالسنة،اثنينكاناإذاالمأمومينوسطفيوقوفه:الثانية

عنه"صحيحه"*ه(فيمسلمفروىجابر،حديثفي!يمالنبيفعلكما

بيديفاخذ،يسارهعنفقمتفجئت،ليصليلمجيماللهرسولقام:قال

الفقرةهذهفيالمعكوفاتبينوما.الطمسبسببيطهرلمكلمةبمقدارلعلهلحق(1)

اثبت.فيمابهااستانست،اثارهبعضوبقيت،الاصلفيمطموس

معتبرا.:يعني)2(

للمصنف.2(2-1891/)1المعاد":"زادانظر)3(

.(57)ص/معناهتقدم(4)

طويل.حديثضمن03(01رقم))5(
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يسارعنفقامصخربن17[ق1جبارجاءثم،يمينهعنأقامنيحتىفأدارني

خلفه.أقامناحتىفدفعناجميعا،بايدينافاخذع!يواللهرسول

كناإذاع!ي!اللهرسولأمرنا:قالجندببنسمرةعن)1(الترمذيوفي

أحدنا.[]يتقدمناأنثلاثة

و]يجعل[،الوسطفييقففكانهذا،مسعودابنعلىوخفي

لمجم!ماللهرسولكانهكذا:ويقول،يسارهعنوالاخريمينهعنأحدهما

)2(.يصنع

فينيالطبراوأخرجه.بالاصلوطمسمنهالمعكوفينبينوما)233(.رقم(1)

غريب.حسنحديثسمرة"حديث:عقبهالترمذيوقال2(28)7/:"الكبير"

.الامامحلفرجلانقامثلاثةكانوااذاقالوا:،العلمأهلعندهذاعلىوالعمل

عنوالاخريمينهعنأحدهمافاقاملاسود1وبعلقمةصلىأنهمسعودابنعنوروي

منالمكيمسلمبنإسماعيلفيالناسبعضتكلموقديك!.النبيعنورواه،يساره

"اهـ.حفظهقبل

قال8(.00)رقموالنسائي(،6)13رقمداودوأبو(،534)رقممسلمأخرجه2()

ابنقال:مختصرهفيالمنذري"قال33-34(:)2/":الراية"نصبفيالزيلعي

التوقيفعندهموالصحيح،رفعهيصحلاالحديثهذا267(:1/عبدالبر)التمهيد

عمرأبوإليهاشارالذيوهذا:قالوالاسود.بعلقمةكذلكصلىأنهمسعود،ابنعلى

،موقوفوهووالاسود،،بعلقمةصلىمسعودابنأن""صحيحهفيمسلمأخرجهقد

=.النوويعننحوهنقلتمقريبا(.ذكرهالاتيالحازميكلام)ونقل:بعضهموقال

61



الاوليين،فييرفعهلم،طرقثلاثمنأخرجهمسلمافإنذهلا،كانهما:قلت-

عليهوالدليل!شي!،اللهرسولفعلهكذا:فيهوقالغ!يم،النبيلىإالثالثةفيورفعه

(.المتقدمالترمذيكلام)ونقل

عنالاسودبنالرحمنعبدعنإسحاقبنمحمدطريقمنوأحمدالبيهقيورواه

أقامالشمسزالتفلما،بالهاجرةمسعودابنعلىوعلقمةأنادحلت:قال،أبيه

يمينه.عنفجعلنا،صاحبيوبيدبيديفأخذ،حلفهوصاحبيأنافقمت،الصلاة

انتهىه،ثلاثةكانواإذايصنعءلمجم!اللهرسولكانهكذا:وقالبينعا،وقام،ويساره

مدلس.وهو،عنعنوقد،إسحاقبابنوضعف

يبلغهلممسعودابنأنأحدها:أجوبةبثلاثةهذامسعودابنحديثعنجيبو

..المسجد.لضيقكانأنه:الثاني.واليتيم!كليررالنبيمعصلاتهفيأنسحديث

ءشيطالنبيرأىإنه:قيلوقد:قال937(،)2/"المعرفة"فيالبيهقيذكره:والثالث

إليهفأومأخلفهما،مسعودابنفقام،لنفسهيصليواحدكل،يمينهعنذربوويصلي

وعلمهيؤمهما،لاأنهيعلمولم،الموقفسنةذلكأناللهعبدفظن،بشماله!ك!رالنبي

لىإلجمهوراوذهب،لنفسهمنارجلكليصلي:عنهرويفيما،قالحتىذر،أبو

الاحكاممنوبسلامته،بهوالقائلينالعدد،بكثرةروايتهعلىغيرهروايةترجيح

وحديث(:704)1/"والمنسوخالناسخ"كتابهفيالحازميوقال.انتهى،المنسوخة

وفيها،بمكةوهوءلمجير،النبيمنالصلاةهذهتعلمإنمالانه،منسوخمسعودابن

النبيقدمولماجملتها،منالحكموهذا،متروكةالانهيأخرىوأحكام،التطبيق

)وقدجابرعنالوليدعمادةعن03(01)مسلمأخرجهمابدليل،تركهالمديتةع!ير

شهدإنماجابرالانالاخر،هولحكماهذاأنعلىدالوهذا:قال(لحديثاسبق

علىدلالةأيضا!النبييسارعنصخرابنقيامفيثمبدر،بعدكانتالتيالمشاهد

منعحتىالاوللحكمايستعملكانصخرابنوأنمشروعا،كانالاوللحكماأن

تعليقي.منالاقواسبينوما.بتصرفالزيلعيكلامانتهى"نيالثالحكماوعرف،منه
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أعلماللهعبدلان؟التقدممنالاولىهوهذا[)1(]كانفهلاقالوا:

جابرحديثإلاهذاحديثهيعارضماثموليس[،و]بسنتهع!مبالنبي

؟!اليدينرفعاحاديثمنالمعارضهذاوأين،فيهماعلىسمرةوحديث

فيعنهاللهرضيمسعودابنعملمنتركمما:الثالثةلمسألةا

بالتسليم.التحللدونبهالصلاةوانقضاءبالتشهدالاكتفاء)2(:الصلاة

وعنيمينهعنيسلمكانأنهع!يم:النبيعننفساعشرخمسةروىوقد

ولم")3(،اللهورحمةعليكمالسلام،اللهورحمةعليكمالسلام":يساره

")4(.التسليموتحليلها":قالانهعنهوثبت.البتةذلكخلافعنهيثبت

عمله.وهذاقولهفهذا،غيرهلهاتحليللاانيقتضيمضافوهذا

فيمطموسبعدهالمعكوفينبينوما.ذكرتهماولعلهالطمسبسببيطهرلملحق(1)

إكماله.فيواجتهدت،الاصل

)ف(.منسقط"الصلاةفي")2(

581(،)مسعودابنعنوبعحوه(،431)سمرةبنجابرحديثمنمسلمأخرجه)3(

فيالتسليمووواالذينالصحابةالمصنفذكروقد)582(5وقاصأبيبنوسعد

.(1/582):لمعاد"ازاد"كتابه

من(275)ماجهوابن)3(،والترمذي6(،1)8داودبوو(،001)6حمدأأخرجه(4)

حجر.بنووالنوويلحاكمواالترمذيصححهلحديثوا.عنهاللهرضيعليحديث

وابن(،)238الترمذيأخرجه.عنهاللهرضيالخدريسعيدبيأحديثمنشاهدوله

)276(.ماجه
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فإن،صلاتكتمتققدالتشهدقضيتإذا"مسعود:ابنقولفترك

فاقعد")1(.تقعدأنشئتوإن،فقمتقومأنشئت

دونالبيتفيصلىإذاالاقامةترك:عملهمنتركمماالرابعةالمسألة

فيماالاحاديثمنفيهاوليس،الاقامة[،باستحب]معوالناسالمسجد

اليدين.رفع

لاإأحدوليس.خامسةمسألةاليدينرفعتركفليكن]قاد[صا:

[)2(]صريحترك]ولا[يحلمج!يي!،اللهرسولإلاومتروكقولهمن]ماخو[ذ

احدلقولقولهنتركولا،فيهشبهةلامتيقنبناسخإلاعنهالصحيحقوله

والدارقطني:(،1691)رقمحبانوابن(،079)داودبوو(،004)6أحمداخرجه(1)

عنمعاويةبنزهير"ورواه:عقبهالدارقطنيقال(.417)2/:لبيهقي1و35(،1/2)

قضيتفقدهذافعلتأوهذاقلت"إذا:قولهوهوكلامااخرهفيفزادلحرابنلحسنا

فيزهيرعنبعضهمفادرجهفاقعد"تقعدأنشئتوإنفقمتقومأنشئتفانصلاتك

بناللهعبدكلاممنوجعلهزهيرعنشبابةوفصلهمج!م،النبيبكلامووصلهلحديثا

ثوبانابنلانجم!ر؛النييحديثفيأدرجهمنقولمنبالصوابأشبهوقولهمسعود.

حسينولاتفاقمسعود،ابنقولمناخرهوجعلكذلكلحرابنلحسناعنرواه

ذكرهتركعلىلحرابنلحسناعنروايتهمفيأبانبنمحمدوعجلانوابنالجعفي

بناللهعبدعنغيرهوعنعلقمةعنالتشهدروىمنكلاتفاقمعلحديثااخرفي

:"السننتهذيبوانظر"،للدارقطني(5271/):"العلل"."أعلموالله.ذلكعلىمسعود

.للنووي(1/944):"لخلاصةاو"،للمصنف(1/23133-1)

طمسالمعكوفاتبينوما.أثبتماولعله،الطمسيسببيطهرلمبالاصللحقهنا)2(

أثبت.مافلعله،حروفهبعضبقيتبالأصل
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البتة.سواه

الصحابةمنأحداعلموما")1(:الاستذكار""كتابفيعمرأبوقال

،غيرهحفظهاأشياءالاحادبنقلالواردالخاصةعلممنعنهشذوقدإلا

أحد".كلعنممتنعةوالاحاطةأجوز،بعدهممنعلىوذلك

الفرائضفيبهاتأخذواولممسعودابنأقوالمنتركتموكمقالوا:

مسعود!ابنبهاانفردالتيالخمسالمسائلمنبشيءتقولوافلموغيرها،

عنمسعود")2(وابنعلياختلاف"كتابفيالشاقعيوروى

من"الماء:قالأنهاللهعبدعن،أبيهعن،التيميإبراهيمعنالاعمش،

الماء".

]مس[)3(إذا:نقولبهذا،نقولإياهمولاولسنا:الشافعيقالثم

الاسلامأولفيكانالقولوهذا:قال.الغسلوجبفقدالختانالختان

نسخ.ئم

عن،شقيقعنالاعمش،عن،معاويةأبوأخبرنا)4(:الشافعيقال

هنا.منتصححأخطاءطبعتهوفي(العلميةدارالكتب23-/1)(1)

منالكتابهذاالمصنفلخصوقدالوفاء(.دارط493-)8/":"الامكتابضمن(2)

83(.)صإلىهنا

"."الاممنكملناهوبالاصليظهرلملحق)3(

أثبتناه،الاصلفيمطموسسياتيوماهناالمعكوفاتبينوما593(.)8/:""الام()4

الاصل.فياثارهمنبقيبمامستانسين،الامكتابمن
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يتيمم.لالجنبا:قالاللهعبد

عننرويونحن.بهيقولأحدانعلمولابهذا،يقولونوليسوا:قال

عن،عوفعن،علية]ابنورواه.يتيممأنلجنباأمرأنه[18]قع!ي!النبي

جنابة[أصابتهرجلا]أمرع!يطالنبيأن:حصينبنعمرانعنرجاء،[أبي

ويصلي.يتيممان

الامةبيع:قال[اللهعبدعنإبراهيم]عنمغيرةعن)1(الشافعيذكرثم

طلاقها.

"قال:قلتإذا:قالأنهعنهويروون،إبراهيممرسليثبتونوهم:قال

بقوليقولونلاوهمأصحابنا)2(.منواحد[]غيرحدثنيفقد"،اللهعبد

ونحتح،نقولوهكذاطلاقها،الامةبيع[يكون]لا:ويقولونهذا،اللهعبد

النبي!فجعلأعتقتها،ثمزوجولها]اشترتها[عائشةأن:بريرةبحديث

بانتقدوكانت،معنىللخياريكنلمطلاقهابيعهاكان]ولو[الخيار،لها

بالشراء.زوجهامن

عن،الحكمعن،شعبةعن،الهيثمبنعمرووأخبرنا)3(:الشافعيقال

ثمبامرأةيزنيالرجلفيمسعودابنعن،أبيهعنالجعد،أبيبنلمسا

زانيين.يزالانلا:قاليتزوجها،

.(435)8/:"الام"في(1)

."اصحابه":"الام"(2)

.(435)8/:"لام"ا)3(
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ومصيبانزنيا،حيناثمانهمابهذا،نقولإياهمولاولسنا:قال

زانيين)1(.غيرتناكحاحينالحلال

عن،مسروقعن،وثاببنيحيىعن،حصينأبيعن،شريكأخبرنا

لاهلهاوهبهاأو،بأهلكاستلحقي:لامرأتهالرجلقالإذا:قالاللهعبد

أنهاويزعمونيخالفونهوهم.)2(بهااحقوهو،تطليقةفهيفقبلوها،

بائنة.تطليقة

عن،]طلحةعن،ليلىأبيابنعن،موسىبنعبيداللهأخبرنا)3(

أو[]خلعإلابائنطلاقيكونلا:قالاللهعبدعن،علقمةعنإبر[اهيم،

فنجعلن![ش]وأمابائنا،فيجعلونهالطلاقعامةفييخالفونهوهمإيلاء.

"!يمالنبيعنوروي.الخلعطلاقإلاالرجعةفيهيملككله)4(الطلاق

الرجعة.فب[طا]يملكواحدةأنها:البتةفيعمروعن

وعن،الشعبي[]عنخالد،أبيبنإسماعيلعن(،)ههشيموأخبرنا

فواحدة]نف![!ااختارتإنالخيار:فياللهعبدعن،إبراهيمعن،مغيرة

بائنا.فيهالطلاقويرونيخالفونهوهم،نقولوهكذابها.أحقوهو

أمركو""اختاري"في]:إبراهيمعن،الاعمشعن،حفصخبرناو

هذا".نحوعباسوابنعمرقال"وقد:""الامفيبعده(1)

".الطلاقأرادإذانقول"وبهذا":الأم"فيقبله)2(

.(437)8/:""الام)3(

"."له:""الأم(4)

.(438)8/:""الام()5
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بينهما.فيفرقونيخالفونهوهم،نقولوبهذاسواء."بيدك

نا:مسروقعن[)1(،إبراهيمعن،الاعمشعن،ويعلىمعاويةأبو

قد:قاللطلقت)2(،بيديبيدكالذيالامرأنلولزوجها:قالتامرأة

:فقالذلكعناللهعبدعمرفسألثلاثا،نفسهافطلقت،إليكالامرجعلت

إذانقولوبهذا.ذلكأرىوأناعمر:)3(وقالبها.أحقوهوواحدةهي

تطليقةوهي،قولهفالقول،واحدةإلاأردلم:قالثمإليها،الامرجعل

بائنة.واحدةفيجعلونهاهذايخالفونوهم.الرجعةفيهايملك

:قالرجلاأن:الشعبيعن،حيانوأبيسيارعن،هشيمخبرنا)4(و

،القوممنرجللهمفذبح.ليتولدبنتأولفأزوجهشاةللقوميذبحمن

يقولعلمتهالنالسمنحدولاإياهمولاولسنا.النكاجاللهعبدفأجاز

نكاحا.هذايكونولا،مثلهأجرللذابحيجعلون[91]قبهذا،

ارادأنهعلى"يذبحمن":فولهاللهرحمهالشافعيحملقلت)5(:

لابنته.مهراقجعلهاشاةمالهمنلهميذبحمنأرادأنهوالطاهر،الاجارة

كان:قالمسعودابنعن،إبراهيمعنمنصور،عن[،]هشيموأخبرنا

".الام"منومستدركنظر،انتقالوهوو)ف(الاصلمنساقطالمعكوفينمابين(1)

".نفسي"طلقت:""الام2()

النص:فصار!الكلاممتنفي)ف(ناسخفاقحمها"كذا"فوقها:كتبالأصلفي)3(

ه!005عمر:فقال":الاموفيخطا.وهو"ذلكأرىناوعمرهقالوكذا"

.(943)8/:"لام"ا(ف!)

للمصنف.التعليقهذا)5(
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يقولونلاوهم.مشركةوهييطأهاأوفجرتإذاأمته[]الرجليطأأنيكره

.وبعدهالفجورقبليطاانباسلاو]يقولون[:بهذا،

الحاملفياللهعبدعن،الشعبيعن،ليلىأبيابنعن،هشيمأخبرنا

بهذا،يقولحد)1(ولاولسنا.المالجميع]من[النفقةلهاعنها:المتوفى

لاهله.الميراثوجبالميتماتإذا

التيمي،إبراهيمعن،الاعمشعن،معاويةأبيعن)2(الشافعيروىثم

نقولإياهمولاولسنا.بالدرهمينبالدرهملابأس:قالاللهعبدعن،أبيهعن

[)3(الفضة]عننهىأنهجمم!:النبيعنرويتالتيبالاحاديثنقولبهذا،

اللهعبدكانوقد.بمثلمثلاإلابالذهبالذهبوعن،بمثلمثلاإلابالفضة

بفاعله.أناومابأسابهربدما:قالرجعفلمافنهوه،!النبيأصحابلقي

مسعودابنعن،عثمانأبيعن،التيميسليمانعن،هشيمأخبرنا)4(

وهكذا.طعاممنوصاعاردهاشاءإنبالخيار،فهومصراةابتاعمن:قال

قدلانهردها؛لهفليسخلبهاإذاأنهيزعمونوهم.السنةمضتوبهذانقول

شيئاهمنهاأخذ

أنهاللهعبدعنوهب،بنزيدعنالاعمش،عن،معاويةبواخبرنا

بهذا،نقولإياهمولاولسناولدها.]نصب[بمنتعتقالولد:أمفيقال

خطا."احدأ":لاصلا(1)

.(8/244):"لاما"(2)

الاصل.منالعبارةسقطت)3(

.(434)8/:"الام"(4)
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ونقول،ساداتهنماتإذاالاولادامهاتأعتق[نه]عمر:بحديثنقول

.المالرأسمنتعتقجميعا:

أنه:اللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعنحماد،عن،عليةابنأخبرنا

ببيعهابأشايرون]ولا[بهذا،يقولونوليسواوبيعها.المصاحفشراءكره

بيعها.نكرهونحنبأشا،بشرائهايرىلامنالناسومن.وشرائها

اللهعبدعن،شقيقعنالاعمش،عن[،شعبة]عن)1(،الشافعيذكرثم

خلاوما،والموضحةالسنفيتستويوالنساء:)2(الرجالجراحاتفي

شيء.كلمنالنصفعلى:فيقولونهذايخالفونوهم.النصففعلى

الذيفياللهعبدعن،إبراهيمعنمعشر،ابيعنسعيد،اخبرنا)3(

بقدرعنهويرفع،الديةمنهاقتصالذيعلى:قال،فيموتمنهيقتص

المقتص؛علىشيءلا:وهمنحننقولبلبهذا،يقولونوليسوا.جراحته

يفعله.أنلهكانفعلافعللانه

عمركان:قالإبراهيمعن،الاعمشعن،معاويةأبواخبرنا)4(

ذلك.فيأشدهمعليوكان،ليالموادونالارحام)5(يورثاناللهوعبد

".الام"منوالإكماليطهرلملحقالمعكوفينبينوما(.484)8/:""الام(1)

"."الاممنوالمثبته""الرجل:(و)فالاصل(2)

.(944)8/:"الام")3(

.(454-534)8/:السابق(4)

.ذويعلىضربثم"الارحامذوي":الاصلفيكتب)5(
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عصبةولامسماةفرائضأهليكنلمإذا:يقولونبهذا،يقولونوليسوا

لهسمينا)1(قدمنغيرأحديرثلا:نحنونقول،ليالمواورثنا2[0]ق

عصبة.اوفريضة

اللهعبدأن:إبراهيمعنمنصور،عن،سفيانعن،وكيعأخبرنا)2(

لانشرك.:ويقولونيخالفونوهم.شرك

،الثلثانللبنتين:ابنوبنيابنوبناتابنتينفياللهعبدعن[]روىثم

والا]خوةالاخواتفيقالوكذلك.البناتدونالابنفلبني[بقي]وما

إنمابهذا،يقولعلمتهاحد)3(ولاولسنا:قال.مولابالاخواتمع[للأب

وبناتالابن[]فلبنيبقيوما،الثلثان4()والاخواتللبنتين:الناسيقول

الانثيين.حظمثلللذكر[)5(الاب]منوالاخواتللاخوةأو،الابن

اللهعبدكان)7(:قالإبراهيمعن،الاعمشعن،معاويةابواخبرنا)6(

نقولأحدولاولسنا.السدسأوقاهكثرواقإذا،الإخوةمعلجدايشرك

وأما،الثلثمنننقصهلمالاخوةمعكانإذاإنه:فنقولنحنأمابهذا،

الارحاميورئونوهم":قالثم.."..سميتمنغيرأحدانورثلا":"الامفي"العبارة(1)

".عليهوالقياسزيدقولالقول:وقالواموالتكنلمإذالهممسمىولابعصبةوليسوا

.(554)8/:"الام"2()

.أحدا"":الاصل)3(

ه"لاخوات1أوللبنات":"الأم"(4)

"."الاممنزيادة)5(

.(564)8/:""الأم6()

الاصل.فيتكررت)7(
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.يقولونوبذلكللجد،المال()1ويكملالاخوةيطرحفكانبعضهم

يجعلاللهعبدكان:قالإبراهيمعن،الاعمشعن،معاويةابواخبرنا

أسهم،ثلاثةوللاسط،سهموللجد،سهمللأم؛أسهمثمانيةمناكدرية

بهذا.يقولأحدولاولسنا.أسهمثلاثةوللزوج

:قالاللهعبدعن،إبراهيمعن،لحكماعن،شعبةعن،رجلأخبرنا)2(

بلبهذا،يقولونوليسوا.يرثونولايحجبونوالمملوكونالكتابأهل

.يرثونولايحجبونلازيد:بقوليقولون

رجلعنسئلاللهعبدأن:إبراهيمعن،الاعمترعن،سفيانأخبرنا)3(

ويدفعيعتقثممالهمنيشترى:قالوارثا،يدعولممملوكا،أباهوتركمات

،يورثولاالمملوكيرثلا:يقولونبهذا،يقولونوليسوا.تركماإليه

يوص)4(.لمإنهميقولونوكذلك،المالبيتفيماله:نقولونحن

بيأعن،أبيهعن،إسحاقأبيبنيونسعنخالد،بنحمادأخبرنا)5(

لاوهمحر.فهوقيمتهالمكاتبأدىإذا:اللهعبدقال:قالالاحوص

بذلك.يقولون

".يجعلو":الأخرىوفي،"وكمل":"الأم"نسخبعضفي(1)

.(574)8/:"الأم"2()

.(584)8/:"السابق")3(

".بهيوص":"لأما"(4)

عننرويونحن":فيهبل"بذلكيقولونلاوهم":فيهوليس(.046)8/:السابق)5(

".بقيماعبدأنه:وعائشةعمروابنثابتبنزيد
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لاكانأنهمسعود:ابنعن،الشعبيعن،مطرفعن،سفيانأخبرنا)1(

عقرا.ولاحداامرأتهوليدةيصيبالذيعلىيرى

رجلاأن:اللهعبدعن،ربعيعنمنصور،عن،شعبةعن،رجلأخبرنا

وهمتعدهولااللهاستغفر:فقال،امرأتهجاريةأصابأنهلهفذكرأتاه

هذا)2(.يخالفون

علىلحافهافيرجلمعامرأةوجدأنهمسعود:ابنعنذكر)3(ثم

:قالذلك؟فعلتلم:فقالعمر،لىإفشكوه،خمسينفضربهفراشها،

ذلك.رىناوعمر:قالذلك،أرىلاني

منهكثروهذابالتعزيريبلغأنهلىإيذهبونصحابناو:الشافعيقال

شيءفيبالتعزيريبلغلا:يقولونوهم.الذنوببقدرالثمانيندونمالىإ

مسعود.وابنعمر2[1]قعنروواماويخالفون،أربعين

إبراهيم،عنحماد،عن،عروبةبيأابنعن،هارونبنيزيدأخبرنا)4(

لاوهم.وتنفىتجلدسيدها:موتبعدتزنيولدامفياللهعبدعن

نيالزابنفينقولونحن.غيرهولازانأحدينفىلا:يقولونبهذا،يقولون

و"مقاييس75(،25/):""الصحاحهالمرأةفرجديةهولعقر1و(.473)8/:""الام(1)

.(4/29):"اللغة

تعزر".:"ويقولون":"الامفيبعده2()

.(447)8/:""الام)3(

.(475)8/:السابق(4)
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وعلي،،وعثمانوعمر،بكر،بيأعنرويو]لما[جم!يم،اللهرسول()1لسنة

بنوعمرالدرداء،بيوأكعب،بن[و]اسبيمسعود،بناللهوعبد

النفي.رأواقدكلهمالعزيز،عبد

دخلاللهعبدأن:وهببنزيدعنمنصور،عنجرير،أخبرنا

فعلوقد،نقولوهكذاراكعا)2(.دبثمفركع،راكعوالامامالمسجد،

ويخالفونه.هذاعنينهونوهم،ثابتبنزيدهذا

كان:قالعبيدةأبيعندينار،بنعمرو)4(عن،عيينةابنأخبرنا)3(

الزبير-ابنيعني-المؤمنينأميرصلاةمننحواالصبحيصلياللهعبد

بغلس)5(.

الشيبانيعمروأبيعن،كهيلبنسلمةعن،شعبةعن،رجلأخبرنا

سورتين،فيقرأ-بغلس:قالأو-بسوادالصبحبنايصلياللهعبدكان:قال

يسفر.بل:ويقولونيخالفونهوهمقولنا،وهوالسنةجاءتوبهذا

الرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمدعنعبيد،بنمحمدحدثنا)6(

."...بسنةنيالزاينفى":"الأم"(1)

مسعود.بناللهعبدعناخربسندالشافعيساقهثم)2(

.(476)8/:"الام")3(

.الاممنلمثبتوا،صغيرة)واو(فوقهاوكتب!عمير"":الاصلفي(4)

".يغلسالزبيرابنوكان":"الأم"()5

.(824)8/:"الام"()6
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يمينهعنأحدهمافاقام،وبعلقمةبهصلىاللهعبدان:أبيهعنالاسود،ابن

بهذا،يقولونوليسوا!يو.النبييفعلكانهكذا:وقال،يسارهعنوالاخر

.الامامخلفيكونون:نقولمعهمونحن

اللهعبدعلىدخلناقالا:والاسودعلقمةعن،إبراهيمعن،الأعمش

فلما،فخذيهبينفجعلهماكفيهبينطبقركعفلمابنا،فصلىدارهفي

فخذيه،بينع!واللهرسولاصابعاختلافلىإانظرنيكا:قال،انصرف

نحن.ولابهذاياخذونوليسوا.يسارهعنوالاخريمينهعنأحدناواقام

ركعإذا!يواللهرسولكان:الساعديحميدبيأبحديثأخذهذكرثم

ركبتيه.علىيديهوضع

بن[)2(]عليحدثني،إسحاقبنمحمدعن،عليةابنأخبرناقال)1(:ثم

!يواللهرسولان:رافعبنرفاعةعمهعن،أبيهعن،الزرقيخلادبنيحى

".ركبتيكعلىيديكفضعركعتإذا":لرجلقال

اللهعبدصلى:قالسلمةبناللهعبدعن،مرةبنعمروعن،شعبة

بهذايقولونوليسوا.عليكمالحرخشيت:وقالضحى،لجمعةابأصحابه

بعدهوالائمة،وعثمانوعمر،بكر،وأبو!يه!يو،النبيصلى.أحدبهيقولولا

الشمس.زوالبعدجمعةكلفي

.(484)8/:"الام"(1)

وابو(،)59918حمدااخرجهلحديثوا."الام"فيوهو(و)فالاصلمنسقط2()

حسن.حديث:وقال3(20)والترمذي85(،)9داود
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أحمد.الاماممذهبوهوالزبير،بناللهعبدهذالىإذهبقلت)1(:

عنمهاجر،بنإبراهيمعن،شعبةعنعباد،بنيحيىأخبرناقال)2(:

سبع.أوبخمسيوتركانأنه:اللهعبدعنالاسود،عن،النخعيإبراهيم

يكرهكانلله)3(:عبدعن،إبراهيمعن،الاعمشعن،سفيانأخبرنا

بهذا،يقولونوليسواسبعاهأوخمساولكنوترثلاثايكونأن22[ق1

يصلىلا،موصولاتثلابفانهالوتر،إلامثنىمثنىالليلصلاة:يقولون

الثابتة.بالسنةفنقولنحنوأما،ثلاثمنأكثرالوتر

مسعودابنأن:الصلتبنخارجةعن،حصينعن،هشيمأخبرنا)4(

الله:عبدفقال،الرحمنعبدأباياعليكالسلام:فقالرجل،بهفمرركع

:قال)5(،راعكالرجلكأن:لهقيلصلاتهقضىفلما،ورسولهاللهصدق

المساجدتتخذحتىالساعةتقوم"لا:يقولع!ي!اللهرسولسمعتنيإأجل،

بهذا،يقولونوليسوا."للمعرفةالرجل[)6(]علىالرجليسلموحتىطرقا،

.لجوابابهيريدهذابمثلتكلمإذاللصلاةنقضعندهموهذا

وابن!م،النبيأصحابمنأحدعنهذاخلافيروونلاوهم

923(.)3/:"المغني"وانظر.المصنفهوالقائل(1)

.(485)8/:"الام"2()

يكون".و""اللهعبد"فوقتصحيحعلامةالاصلفي)3(

.(487)8/:""الام(4)

ثلاثي.فالفعلخطاوهو"اراعك"و)ف(:الاصل5()

"."الاممنوأئبتناه،الطمسبسببيطهرلمالاصلفيلحق)6(
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عندههذاكانولو،الصلاةفيالكلامعنالنهيع!يمالنبيعنروىمسعود

به.يتكلملمعنهالمنهيالكلاممن

بياعن،إسحاقبياعن،الاعمشعنمعاويةابو(أخبرنا)1

إليهافاضفلجمعةامنركعةأدركتإذا:قالاللهعبدعنالاحوص،

أربعا.فصلالركوعفاتكوإذا،أخرى

هذاخالفواوقد.!يمالنبيعنروينامامعنىموافقلانه؛نقولوبهذا

قالأنلىإبعضهمرجعأربعا،صلىالخطبةيدركلمإذا]إنهفقالوا:يعني

كانوإن-الصلاةمنشيءفيالامامأدركإذا[:بعضهموقالقولنا،مثل

[)2(.قبلهوالذيلحديثاهذا]فخالفركعتينصلى-جالسا

عبدةبنعامرعن،رافعبنمسيبعنالاعمش،عنرجل،أخبرنا)3(

بالمرافق.حتىفاسجدواللسجود،ادمابنعظامهيئت:اللهعبدقال:قال

بهذا.يقولأحدانعلملا:يقولونبهذا،يقولونوليسوا

عن،عمارةعنالاعمش،عن،سفيانعن،مهديابنأخبرنا)4(

وهم.عمرةأوحجفيإلاالصلاةلايقصراللهعبدكان:قالالاسود

وغيرهمثلاثا،بلغسفركلفيالصلاةتقصر:ويقولونهذايخالفون

ليلتين،بلغسفركل:يقول

.(984)8/:"الام"(1)

".الام"منمستدركالمعكوفاتمابين2()

.(094)8/:""الام)3(

.(294)8/:السابق(4)
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بنعمرانعن،قيسبنمحمدعن،وغيرهيوسفبنإسحاقاخبرنا

ضيعةلىإمسعودابنمعسافرت:قالأبيهعنمسعود،ابنمولىعمير

يقول)1(المفتينمناحدولاوليسوا.بالنجفالصلاةفقصر،بالقادسية

بهذا.

ولاقواصد،ليالثلاثمناقلفيالصلاةتقصرلا:فيقولونهماما

عنيروونبل،حجةقولهممنمضىممناحدعنهذايرووننعلمهم

قولهم.خلافحذيفة

ناالاسود:عن،إسحاقابيعن،سفيانعن،مهديابناخبرنا)2(

منالعصرصلاةلىإعرفةيوممنالصبحصلاةفييكبركان)3(اللهعبد

عرفةيومالصبحصلاةمنيكبر:يقولونبهذا،يقولونوليسواالنحر.يوم

التشريق.اياماخرمنالعصرصلاةلىإ

بنسليمعن،إسحاقابيعن،سفيانعن،مهديابناخبرنا)4(

اعلامانت:فقال،إليهفنظرت،اللهعبدعندالسجدةقرات:قالحنظلة

علىشاكرأحمدالشيختعليقوانظر،بيائين""المفتيين:""الأموفي،الاصلفيكذا(1)

للشافعي.278()ص/:"الرسالة"علىشرحهفيلجمعاهذا

اخر.بسندبعدهأيضاوساقه(.594)8/:"الام"2()

أبيمذهبأنغالبهاأوكلهاالحنفيةكبفيذكرقد":نصهتعليقالاصلهامشفي)3(

اشتبهفكأنه،المصنفذكرهمافمذهبهماصاحباهوأمامسعود،ابنمذهبمثلحنيفة

للشافعي.هووانماللمصنفليسالكلام:قلتاهـ.الامر"عليه

.(694)8/:"الام"(4)
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نسجدها)1(.سجدتفإذا23[]ق

وأحب،سمعومنقرأمنعلىبواجبةالسجدةليست،نقولوبهذا

هذارويناوقديسجد،أنللسامعأحببناالقارئسجدفاذايسجد،أنإلينا

يخالفونوهممسعود.ابنعنذلكهموروواعمر،وعنلمجوالنبيعن

،الاماميسجدلموإنيسجدأن)2(السامععلىواجبةأنهاويزعمونهذا،

وعمر.!يمالنبيعنوروايتنامسعود،ابنعنروايتهمفيخالفون

كانأنهمسعود:ابنعن،حبيشبنزرعن،عبدةعن،عيينةابنخبرنا

مسعود،ابنيخالفونوهمنبي)3(.توبةإنها:ويقول)ص(فييسجدلا

واجبة.هي:ودقولون

فياللهعبدعن،علقمةعن،الشعبيعنداود،عن،عليةابنأخبرنا)4(

ميت،علىصلىأنهعنهروىثمعدد.ولاوقتلاالجنائز:علىالصلاة

أربعاهيكبروقالوا:هذا،فيمسعودابنفخالفوا:قالثمخمسا.عليهفكبر

الله:عبدعن،جحيفةأبيعنزياد،أبيبنيزيدعن،هشيمأخبرنا)5(

السمواتماهءلحمدالكربنااللهم":قالالركوعمنرأسهرفعإذاكانأنه

."ناسجد":"لاما"(1)

الاصل.فيعليهاصحج)2(

سجدها.أنهيكفمروالنبيعنعباسابنعنالشافعيساقثم)3(

.(894)8/:""الام(4)

.(994)8/:""الام(5)

97



به؛ونقولهذانستحبونحنبعد.شيءمنشئتماوملءالارضوملء

.شديدةكراهيةهذايكرهونوهملمجي!،النبيعنرويماموافقلانه

لجنائز،اعلىالكتاببفاتحةيقرأكانأنهمسعودابنعنروى)1(ثم

الجنائز.علىيقرؤونفلاهذايخالفونوهم:قال

مسعودابنسمعالهيثمأخبرني:قالحصينعن،هشيمأخبرنا)2(

وهم.الصلاةفيأتربعانمنليإاحبالرضفعلىأجلسلان:يقول

)3(.التربيعالجالسصلاةقيام:يقولون

وهم،الصلاةفيالرجلتربعمنمسعودابنكرهمانكرهونحن:قال

.الصلاةفيالتربعويستحبونمسعودابنيخالفون

بنالرحمنعبدعن،إبراهيمعن،الاعمشعن،معاويةبوأخبرنا

!ي!النبيمعصليت:اللهعبدفقالاربعا،بمنىعثمانصلى:قاليزيد

.الطرقبكمتفرقتثم،ركعتينعمرومع،ركعتينبكرأبيومع،ركعتين

ربعا،بعدصلاهااللهعبدأن:قرةبنمعاويةفحدثني:الاعمشقال

شر.الخلاف:قالأربعا؟وتصليعثمانعلىعبت:لهوقيل

فلماربعاصلىوانأربعا،يصليانللمساقريصلحلا:يقولونوهم

.(005)8/:"لأما"(1)

هالمحماةلحجارةا:الرضف0(205-105)8/:السابق(2)

."لتربعا":"لأما"3()
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عنفيروون[)2(،]صلاتهفسدتالتشهدمقدار)1(الثانيةفييجلس

صلاته.فسدتأحدفعلهإنمافعلانهاللهعبد

يزيدبنالرحمنعبدعن،إبراهيمعن،الاعمشعن،حفصأخبرنا

نأيستحبونوهم.ثلاثمنأقلفيالقرانيقراأنيكرهاللهعبدكان:قال

.ثلاثمنأقلفييقرأ

الرحمنعبدعن،إسحاق24[ق1أبيعن،سفيانعن،وكيعحدثنا)3(

لا)4(:ويقول،المصحفمنالمعوذتينيحكاللهعبدرأبت:قاليزيدابن

منه.ليسمابهتخلطوا

وهما،الصيحصلاةفيبهماقرأنهكمالنبيعنيروونوهم

ئمعمر،عندكانثمبكر،أبيعهدفيجمعالذيالمصحففيمكتوبتان

)5(.الناسعليهعثمانجمع،ئمحفصةعند

:قال،هبيرةعن،إسحاقأبيعن،سفيانعن،وغيرهمهديابنأخبرنا

.(205)8/:""الاممنلمثبتواكذا،:فوقهاوكتب،""الثالثة:وفرعهالاصل(1)

يجلسلمأنهمسعودابنفعلفي..."ليس:نصهمغايربخطالاصلهامثوفيتعليقوهنا

".فافهمساقطالاعتراضفهذا.جلسأنهالظاهربلوردمايردحتىالثالثةفي

".الام"منومستدركة.الاصلمنسقطت)2(

0(305)8/:""الام)3(

.ب1الصوعلىو)ف(الاموفي."ويقولوا":الاصل(4)

".صلاقيفيبهماأقرأأناحبوأنا،وجلعزاللهكتابمن"وهما:""الامفيبعده)5(
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.زكاةمنهايأخذثمصغار،زبل)1(فيالعطاءيعطينااللهعبدكان

منيؤخذولا،الحولعليهيحولحتىمالفيزكاةلا:يقولونوهم

وعن،زكاةالعطاءمنياخذلاكانأنهبكرابيعننرويونحنالعطاء.

)2(.بذلكونقول،وعثمانعمر

عن،مسروقعن،وائلأبيعنمنصور،عن،عيينةابنأخبرنا)3(

بالبيت.طافبعدماعمرةفيالصفاعلىلبىأنه:اللهعبد

الناساختلفإنمابهذا،يقولعلمناهالناسمنأحدولاوليسوا

ابنقولوهو،الحرمدخلإذاالعمرةفيالتلبيةيقطعمنفمنهمعندنا؛

نقولوبهذا.عباسابنقولوهو،الركناستلمإذا:قالمنومنهمعمر.

.ويقولون

عن،عبيدةأبيعنلجزري،اعبدالكريمعن،سفيانأخبرنا)4(

جفرة.أوجفرااليربوعفيحكمأنه:اللهعبد

يصابالذيالموضعفيبقيمتهفيهيحكم:ويقولون،يخالفونهوهم

فيه.

الوعاء.وهو،زبيلجمع(1)

".الام"منوالمئبت""ذلك:الاصل)2(

.(015)8/:""الأم)3(

.(215)8/:السابق(4)
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وهم-لحجافييعني-القرانيكرهكاناللهوعبد)1(:الشافعيقال

يستحبونه.

زكاةلا:يقولونوهم،اليتيمماليزكيكانأنهاللهعبدعن)2(وحكى

فيه.

منه،كثروهذافيمسعودابنخالفواقدأنهم:كلهبهذاوالمقصود

عليهمحجةفهوحجةقولهكانفإن،الرفعتركفيبهيحتجونبالهمفما

تركفيبهاستدلالهمبطلحجةيكنلموانوغيرها،المسائلهذهفي

أفقهمنونحوهاالمسائلهذهفيمسعودبناللهعبدكانفهلا،الرفع

وخروجهدخولهكثرةمنكانهحتى!ع!يماللهبرسولعلمهموالصحابة

لموافقتهموجباوالتقديمالتعظيمذلككانفهلا،البيتأهلمنكانهعليه

وغيرها؟!المسائلهذهفيعنهاللهرضي

يصحلاباطلفأثر،الرفعتركفيوعليعمرعنالاثرماوقالوا:*

،البخاريإسماعيلبنمحمدوالسنةالحديثأهلإمامفيهطعنعنهما،

!ي!.اللهرسولاصحابمنأحدعنيصحلا)3(:""كتابهفيوقال

.(805)8/:""الام(1)

اللهوعبدعلياختلاف-كتاب"الامكتابمنالنقلينتهيوبه(.505)8/:السابق)2(

65(.)صولهومسعود"ابن

.(921/")صاليدين"رفع)3(
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عنادم،بنيحىحدثنا")1(:"مصنفهفيشيبةأبيابنرواه:قيلفان

عنعدي،بنالزبيرعنأبجر،بنالملكعبدعن،عياشبنالحسن

صلاتهمنشئفييديهيرفعفلمعمرمعصليت:قالالاسودعن،إبراهيم

وإبراهيمالشعبيورأيت[)2(:الملكعبد]قال.الصلاةافتتححينإلا

.الصلاةيفتتحونحينإلايرفعونلاإسحاقوأبا2[ه]ق

بنسعيدابنهووعبدالملك،مسلمشرطعلىصحيحسندفهذا

أبجر.بن)3(حيان

بهاتقوملاشاذةرواية"هذه:لحاكماقالعمر.عنهذايثبتلا:قيل

ابنعنطاووسعنالمأئورةالصحيحةالاخباربهاتعارضولا،الحجة

هذاالثوريسفيانروىوقد.الركوعفييديهيرفعكانأنهعمر:عنعمر،

الركوعفييديهيرفعكانعمرإن:فيهفقالعدي،بنالزبيرعنلحديثا

يزد")4(.ولمالمنكبينلىإ

":المعانيشرح"وفي5(1/0)5:"المشكلشرح"فيوالطحاوي2(.)946رقم(1)

(1/.)227

المصادر.منواستدركتاه،الاصلمنسقط)2(

،(4/553):"الكمالتهذيب"منوالتصحيح،تحريف"عثمان":وفرعهالاصل)3(

93(.4)6/:"التهذيبو"

وحديث87(.)2/":مختصره"فيكماالخلافيات""فيالبيهقيتلميذهعنهنقله)4(

2(.25/):"الكمرى"فيوالبيهقي2(،532)عبدالرزاقأخرجهالثوري

يحيىرواهحديثعنزرعةواباأباهسالإنه2(:)56"العلل"فيحاتمبيأابنقالوقد

يدبه=يركانانهعمر:عنالاسود،عنأبجر،ابنعن،عياشبنلحسناعن،ادمابن
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لحافظباوليس،عياشبنبكرأبيأخوهوعياشبنوحسن:قلت

عمر.عنللثابتومخالفتههذا،بمثلعمرعنتفردهفيمبل

)1(.بذاكلحديثافيليسا:الدارميسعيدبنعثمانقالوقد

فوقه،فليسوالاتقانلحفظافياخيهدونيكنلمإنأنهريبولا

غيرعنكانإنسيماولابحديثخوهأو)2(عياشبنإسماعيلتفردوإذا

لحديث.اأهلبهيحتجلم،الشاميين

الذييكونحتى"مسلمشرطعلى":يقالأنهذامثلفييصحولا

الذيالحديثفيبعينهعنهروىالذيهوالصحيحفيحسنعنهروى

منكانإذااتفقإسنادأيفيالرجلوجودمجردفليس،شرطهعلىجعل

فينبغي.الصحيحشرطعلىالاسنادذلكجعلبموجمطالصحيحرجال

)1(

)2(

عنعديبنالزبيرعنالثوريحديثيدقعهاوصحيحهوهللايعود.ثمتكبيرةأولفي

فقط؟منكبيهتبلغاحتىالصلاةافتتاجفييديهيرفعكانانهعمر:عنالاسودعنإبراهيم

عديبنالزبيرعنسفيانحديثيعنىأصح،هذا:زرعةأبووقال.أحفظسفيانفقالا:

.(1/504):"الرايةنصب"وانظرعمر.اهـ.عنالاسودعنإبراهيمعن

(03)3/:"والتعديللجرحافي"وعنه(.101)ص/:تاريخه""فيالدارميذكره

".لامانةواالصدقأهلمنوهما":كلامهوبقية

أبيوأخيهعياشبنحسنعلىالكلامفإنقلم،سبقأووهموهوو)ف(.الاصلفيكذا

بناسماعيلعلىوليسالكوقيين،عياشبن(كثيرةأنحاءعلىاسمهفياختلف)وقدبكر

هكذا:النصيكونأنفينبغي.الشاميينغيرعنروايتهفيالنقادتكلمالذي،الشاميعياش

".الحديثأهلبهيحتجلم،بحديثأخوهأوعياشبن]حسن[تفردواذا"
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فيه)1(.يغلطونالناسمنكثيرافانلهذا،التفطن

محمدبنجعفرعن)2(حديثههوعياشبنللحسنمسلمرواهوالذي

نريحثملجمعةا!ي!النبيمعنصليكتا:قالاللهعبدبنجابرعن،أبيهعن

)3(.النواضح

أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،الحسنيرويأنهذافيمسلمفشرط

لاأحاديثبتصحيححكمهذايراعلمومن،مسلم5يرولمحديثا

الحاكميفعلكما،شرطهممنهيولا،الصحيحأصحابيصححها

.وغيره

يصح)5(.لا:البخاريقالأيضا،فباطلعلي)4(عنالاثروأما

الواهي.الطريقهذامنرويقدهذا:الدارميسعيدبنعثمانوقال

وليسالرو]ةصفاتإلايشترطفلمالعراقيوخالفالعلماء،جمهوررأيوهذا(1)

و"التقييد367(،1/366):"السنةخدمةفيوجهودهالقيم"ابنانظر.أعيانهم

-1/313):"الصلاحابنعلىو"النكت،للعراقي3(0-92)ص/:"والايضاح

حجر.لابن314(

"."حذيفةلىإ)ف(فيتحرفت)2(

به.يستقىالذيالبعيروهو،ناضحجمع:والنواضح)858(.رقمحديث)3(

فيوالطحاوي374(،/1)":"العللفيوأحمد2(،4)57شيبةبيأابنأخرجه()4

":السنن"معرفةو08()2/":"الكبرىفيوالبيهقي33(،/1)5:الاثار""مشكل

4(.160/)":الراية"نصبفيالزيلعيوصححه55(.1/0)

عبيدالله"وحديث:المصنفسينقلهكما(46)ص/":"الرفعكتابفيالذي)5(

.الأيديرإثباتفيعليعنحديثهيعني."..أصح
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عن،رافعأبيبنعبيداللهعن،الاعرجهرمزبنالرحمنعبدروىوقد

اللهرضيبعليالظنفليس)1(.الركوععنديرفعهما!ي!النبيراىأنه:علي

ممنالنهشليبكرأبوليسولكن!و،النبيفعلعلىفعلهيختارأنعنه

.غيرهبهايأتلمسنةبهاوتثبتبروايتهيحتج

عنحجر،بنوائلعن،أبيهعن،كليببنعاصمعن:والصواب

)2(.عاصمعنالناسرواهكماهذا،بخلاف!م!مالنبي

عن،كليببنعاصمعن،النهشليبكرأبووروى")3(:البخاريقال

أصحعبيداللهوحديثيعد.لمثم،التكبيرةولفييديهرفععلياأن:أبيه

لمهذاكليبحديث26[]قأنمع-رافعأبيبنعبيداللهحديثيعني-

شاهد.هوعبيداللهوحديث،الأيديرفعيحفظ

:قالوالاخر،فعلرأيته:قالاحدهمامحدثعنرجلانروىفاذا

فليسيفعللم:قالوالذيشاهد،هوفعلرأيته:قالفالذيفعل،أرهلم

")4(.الفعليحفطلملانهبشاهد؛

أخرجهوحديثه."الركوعمنرأسهيرفعوبعدما":"لمعرفةو"ا""الكبرىفيبعده(1)

وابن34(،)23والترمذي74(،4)داودبوو2(،2)ص:الرفعكتابفيالبخاري

03(./1)5الاثار":"مشكلفيوالطحاوي584(،)خزيمةوابن864(،)ماجه

":"الكبرىوفي86-87(.2/)":مختصره-"الخلافياتفيالبيهقيذكرهرمي1الدكلام2()

.بنحوه(1/055):"لمعرفةاو"8(208-1/)

.(-6448)ص/:"اليدين"رفع)3(

يظهرلمشيئاالنسخةهامشفيوكتبخطا،عليهاوضعثم""العلمالاصلفيكتب)4(

الرفع.كتابمنثبتمافلعله،الطمسيسبب
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:قالمجاهدعن،حصينعن،عياتنبنبكرأبيروايةوأماقالوا:*

)1(.الاستفتاحفيإلاصلاتهمنشئفييديهرافعاعمرابنرايتما

أنهعنه،نافععن،مالكروىفقدذلك،خلافعمرابنعنفالصحيح

.الركوعمنرأسهرفعواذا،يديهرفعالصلاةافتتحإذاكان

)2(.مالكعنأوبسبيأبنإسماعيلعنالبخاريرواه

،الصلاةفيدخلإذايديهيرفعكانأنهعنه،نافععن،عبيداللهورواه

يرفعهما.الركعتينمنقاموإذا"،حمدهلمناللهسمع":قالوإذاركعوإذا

أيضا)3(.البخاريذكره

نأ:نافعثنا،الليثثنا،صالحبناللهعبدثنا")4(:البخاريوقال

منرأسهرفعوإذا،ركعوإذا،يديهرفعالصلاةاستقبلإذاكاناللهعبد

يديه.ورفعكبرالسجدتينمنقاموإذا،الركوع

أبيابنووصله،التمريضبصيغةمعلقا54()ص/:"الرفع"فيالبخارياخرجه(1)

عنالبخارينقلثم225(./1)":المعانيشرح"فيوالطحاوي2(،)467شيبة

وانظر."لهاصللامنهتوهمهوإنماحصينعنبكرابيحديث":قولهمعينابن

(701)ص/المؤلفوسيذكره.للبيهقي556-557(/1):والاثار"السنن"معرفة

الذهبيوقال.موضوعةمختلقةإنها:وقال.."..سنتينعمرابنحلف"صليت:بلفط

منكر.هذا(:1/137):"التحقيقتنقيح"في

لمالك.(1)69الموطا""فىوهو(،521)ص/"الرفع"كتاب2()

)973(."صحيحه"فيوهو(،131)ص/"الرفعكتاب")3(

53(.)ص/"الرفعكتاب"(4)
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ثنازياد،بنعبدالواحدثنا،النعمانبوثنا"(:)1البخاريوقال

ورفعكبرالصلاةافتتحإذاعمربناللهعبدرايت:قالدثاربنمحارب

.الركوعمنرأسهرفع]واذا،يديهر!غيركحأنأرادواذا،يديه

نافع،عن،عبيداللهحدئنا،عبدالاعلىحدئناالوليد،بنالعياشحدئنا

اللهسمع":قالوإذا[)2(،يديهرفعركعوإذا،يديهورفعكبرانهعمر:ابنعن

!ي!".النبيلىإعمرابنذلكويرفع،يديهرفع"حمدهلمن

بنإبراهيمئنامعمر)4(،ئناالمنذر،بنإبراهيمثنا")3(:البخاريوقال

حتىيديهرفعقامحينعمرابنرأيت:قالالزبيرأبيعنطهمان)5(،

مثلفعلقائماواستوىالركوعمنراسهيرفعوحين،أذنيه)6(تحاذي

ذلك".

أهلمنأدركناممنالبصر)8(أهلعنديثبتولم")7(:البخاريقال

جعفر،بناللهعبدبنوعليالزبير،بناللهعبدمنهم؛العراقهلوالحجاز

.(901)ص/"الرفعكتاب"(1)

".اليدين"رفعمنواستدركتهو)ف(الاصلمنساقطالمعكوفينبينما)2(

.(111)ص/"الرفعكتاب")3(

"."الرفعكتابمنوالتصحيحمعن"!"و)ف(:الأصل(4)

في)ف(.وتحريفسقطفيهالاسنادهذا)5(

الاصل.فيعليهاصحح)6(

.(69)ص/"الرفع"كتاب)7(

"!"البصرة)ف(:"النظر"،:""الرفعكتاب)8(
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العلمأهلهؤلاء،إبراهيمبنوإسحاق،حنبلبنحمدو،معينبنويحتى

عنالايديرفعتركفيعلمتهمنهمأحدعنديثبتفلم،زمانهمأهلمن

".يديهيرفعلمأنهلمجي!النبيأصحابمنأحدعنولا!م،النبي

كليب،بنعاصمعن،فضيلبنمحمدثنا:راهويهبنإسحاقوقال

لهفقلت،الركوعفييديهيرفععمرابنرأيت:قالدثاربنمحاربعن

ورفعكبرالركعتينفي)1(قامإذاع!يماللهرسولكان:فقال،ذلكفي

)2(.يديه

يسألطاووساسمعأنه:مسلمبنالحسنأخبرني:جريحابنوقال

يرفعوناللهوعبداللهوعبداللهعبدرأيت:فقالالصلاةفياليدينرفععن

بناللهوعبد،عباسبناللهوعبدعمر،بنلعبدالله=الصلاةفيأيديهم

الزبير)3(.

مماأرفعباليدينللاستفتاحالتي27[]قالأولىالتكبيرة:طاووسقال

الاولىالتكبيرةأناسللغكملعطاء:قلت:جريحابنقالبالتكبير.سواهما

لا)4(.:قالالتكبير؟فيسواهمامماأرفع

".من":"الرفع"كتاب(1)

:وعبدالرزاق(،4542)شيبةأبيوابن96(،)ص/""الرفعفيالبخاريأخرجه(2)

.7(داود)43وأبو(،296/)

.3(1)ص/تقدم)3(

.(526،25272رقم207/)وعبدالرزاق74(،)ص/""الرفعفيالبخاريأخرجه(4)
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عن،حصينعن،عياشبنبكربيأعنويروى"1(:)البخاريقال

أهلعنهوروى،التكبيرةاولفيإلايديهرفععمرابنيرلمأنهمجاهد:

يسهوماكبعضسهاعمرابنيكوننإلاعمرابنمنيحفظلمنهالعلم

فيالقراءةنسيعمر)2(ابنانكماالشيء،بعدالشيءفيالصلاةفيالرجل

فيسلمون،الصلاةفييسهونربما!يماللهرسولأصحابأنوكما،الصلاة

يديهيرفعلامنيرميكانعمرابنأنترىالا.والثلاثالركعتينفي

"؟!فعلهلمجي!النبيرأىوقد؟غيرهبهيامرشيئاعمرابنيتركفكيف،لحمىبا

حصين،عن،عياشبنبكرأبوقالوالذي"اخر)3(:موضعفيقالثم

فيإلاالصلاةمنشيءفييديهرافعاعمرابنرأيتمامجاهد:عن

مجاهد.عنذلكفيخولففقد،الاولىالتكبيرة

ركع،إذا)4(يديهرفعمجاهدارأيت:صبيحبنالربيععن،وكيعقال

.الركوعمنرأسهرفعوإذا

عندأحفظوهذا.يديهيرفعكانأنهمجاهد:عن،ليثعنجرير،وقال

العلم.اهل

)ص/54(.)1(

"عمر".:الرفعكتابفي)2(

.(151-051)ص/)3(

فيالزيادةهذه556(/1)":"المعرفةكتابفيالبخاريلكلامالبيهقيسياقفي(4)

يرفعمجاهدارأيت:الربيععن،مهديبنالرحمنعبد]وقال:قولهالموضعهذا

.البخاريكتابفيوليست[.يديه
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يرفعلمأنهعمر:ابنعنمجاهدحديثروىالذيإن:صدقةقال

وليثالربيعرواهوالذي،بأخرةتغيرقدصاحبهكأن=التكبيرةأولإلايديه

وغيرهمدئاربنومحاربالزبيروأباونافعاوسالماطاووسْاأنمع،لىأو

.(1")ركعواذاكبرإذايديهيرفععمرابنرأينا:قالوا

عياشبنبكرأبيعنذلكفيوالمحفوظ:الحاكماللهعبدأبوقال

عمر)2(.بناللهعبدعنلامسعود،بناللهعبدعنهوإنما

عن،علقمةعن،إبراهيمعن،سليمانأبيبنحمادحديثوأما*

يرفعوافلموعمر،بكروأبي!يماللهرسولخلفصليت:قالاللهعبد

)3(.الصلاةافتتاجعندإلاأيديهم

عن،إسرائيلبنإسحاقرواه،مقلوبإسنادهذا)4(:الحاكمفقال

.البخاريكتابمنالنقلانتهى(1)

86(.)2/:"مختصره-"الخلافيابفيالبيهقيعنهنقله)2(

:""المجروحينفيحبانوابن2(،1/59):والدارقطني(،105)7يعلىابواخرجه)3(

":و"المعرفة97(2/)":"الكبرىفيوالبيهقي(،251)6/:عديوابن27(،0)2/

غيروذكره.لايصحمنقطع(:133)ص/":المنيف"المنارفيالمولفقال552(./1)

.(629)لجوزياابنمنهمالموضوعاتفيواحد

78-)2/":مختصره"الخلافيات-فيالبيهقيالحديثهذافيالحاكمكلامنقل)4(

المنير":و"البدر693-793(،/1):"الراية"نصبوانظر.الاختلافبعضمع97(

/3(594).
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ابنقالالسحيميسياربنجابربنومحمدحماد.عنجابر،بنمحمد

)1(.حديثهمنليسبمافحدث،واختلطعمي:معين

منالحديثيسرقكانفانه،فيهقيلماأحسنمنوهذا:لحاكماقال

حديثه.فيوالموضوعاتالمناكيركثرتحتى،فيرويه،بهيذاكرهمنكل

وسفيانحنيفةأبوبروايتهلبادرمحفوظاهذاكانولو:لحاكماقال

مذهبهما.يوافقكانإذحماد؛عنالثوري

)2(.ضعيفهذاجابربنمحمد:معينبنيحمرووقال

بشيء)3(.ليس:وقالالنسائيوضعفه

منه)4(.شرهومنالاعنهيحدثلاأحمد:الاماموقال

فيه)5(.يتكلمونبالقويلي!س:البخاريوقال

متروكالوهمكثيرنهإلاصدوق:عليبنعمرووقال28[]ق

)6(.لحديثا

في"الكاملمنالمولفنقلهافيهل1الاقووغالب)2647(."الدوري"تاريخ(1)

.عديلابن(1-47148)6/:الضعفاء"

34(.)69"الدوري"تاريخ()2

."ضعيف":(332)ص/:"لمتروكونوالضعفاءا"في)3(

.(611)9/:"التهذيبتهذيب"(4)

".فيه"يتكلمونفيهماوليس(.301)ص/و"الضعفاء":53(،1/):الكبير""التاريخ()5

".لحديثامتروك"قولهدون2(91)7/":و[لتعديللجرح"افينقله)6(
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)1(.يلقنفكانحفطهساء:الرازيوقال

ويسرق،حديثهمنليسماكتبهفييلحقأعمىكان:حبانابنوقال

به)2(.فيحدثبهذوكرما

مسعودابنأن:إبراهيمعنحماد،الحديثهذاروىقد:غيرهوقال

هذافوصلهالمشهور،وهومنقطعموقوفوهذافقط)3(.يديهيرفعلاكان

نأالصحيح[)5(]أنتقدموقدفيه)4(.خطاوورفعه،السحيميالضعيف

أيديهما)6(.يرفعانكاناعنهمااللهرضيوعمربكرأبا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

حفظهوساء،عمرهآخرفيكتبه"ذهب:كلامهوبقية2(.91)7/:"والتعديللجرحا"

يرويوكانبعد،تركهثمعنهيحدثمهدىبنالرحمنعبدوكان،يلقنوكان

عنوحديثهلحقا،كتبهفيرأوااللقاءجيدبالسماعمعروفوهومناكير،أحاديث

".الثقاتمنعشرةعنهروى،اضطرابفيهحماد

"الضعفاءجمةالترهذهفيالمؤلفومصدر27(.0)2/:""المجروحين

.لجوزيالابن(4-546)3/":والمتروكون

"."قطولعلها:."كذا":الاصلفيفوقهاكتب

عنحمادعنضعيفاوكانجابربنمحمدبه"تفرد592(:)1/:الدارقطنيقال

لىإمرفوعغيرفعلهمناللهعبدعنمرسلاإبراهيمعنيرويهحمادوغير.إبراهيم

."الصوابوهوى!بح،النمي

اثبت.ماولعله،الاصلفيطمس

27(.،801-)صانظر

49



هذاوصلبأنيرضلمأنهجابرابنمنوالعجب:لحاكماقال

لىإذلكيقنعهلمثم!يه!يم،اللهرسوللىإفأسنده،ذلكزادحينالمنقطع

عنهما!اللهرضيوعمربكرأبيبذكروصلهأن

سعيدأباأن:العوفيعطيةعن،مصعببنسواررواهماماو*

)1(.يعودانلاثم،يكبرانماأولأيديهمايرفعانكاناعمروابنالخدري

أدنىلىإيرجعمنبهالاحتجاجيستحللاخبرهذا:لحاكمافقال

بنسواروأما.بمرةذاهمبالعوفيسعدبنعطيةفإن،بالرجالمعرفة

منه.حالااسوأفانهمصعب

،الثوريضعفه،الكوفيلحسناابوسعدبنعطيةفانهعطيةاما:قلت

بوو،الرازيحاتمبووحمد،اوالامام،معينبنويحيى،وهشيم

*2(.النسائيالرحمنعبد

لحديث،اضعيفهو-:فقالالعوفيعطيةوذكر-أحمدقال:مسلمقال

بأبييكنيهوكانالتفسير،عنويسأله،الكلبييأتيكانعطيةأنبلغني:قالثم

بوثناأحمد:وقال.حديثهيضعفهشيموكانسعيد.أبوقال:فيقولسعيد،

الاتي.لحاكماكلامونقل87()2/:"مختصره-الخلافيات"فيالبيهقيأخرجه(1)

.(484)3/:المنير"البدرو"(،1/604):"الراية"نصبوانطر

عنمسلمنقلعداجمةالترفيمصدرهوهو،لجوزيالابن(2018/):الضعفاء""انطر(2)

225(.)7/:"التهذيبتهذيبو"(،184)5/:"الكمالتهذيبو"أحمد.
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)1(.سعيد"أبو"عطيةكناني:قالالكلبيسمعت:قاللزبيري،أحمد

ماتفلما،أحاديثالخدريسعيدأبيمنسمع)2(:حبانابنقال

ذلكحفطع!م"اللهرسولقال":الكلبيقالواذا،الكلبييجالسجعل

الكلبي.أرادوإنماالخدريأرادأنهفيظنسعيد،أبووكتاه،عنهورواه،عنه

التعجب.علىإلاحديثهكتبيحللا

يحيىفقال،الكوفيالهمذانياللهعبدأبومصعببنسواروأما

)3(.الحديثمتروك:والدارقطنيوالنسائي

4(.بشيء)ليس:مرةوقال،حديثهيكتبولا،بثقةليس:مرةيحىوقال

)5(.الحديثمنكر:البخاريوقال

)6(.بثقةليسداود:أبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

(1/548)":العلل"فيبلفظهوهوكتابيهما.فيحجروابنالمزيمسلمعننقله

واحد.غيرعنهونقله،اللهعبدروايةلأحمد

هبنحوه(2/671):"لمجروحينا"

ابنعنالقولهذابحكايةتفردوقد،لجوزيالابن3(21/):الضعفاء"":ليالتواعلىانظر

.(1/281):"الدارقطنيسننو"،للنسائي(871)ص/:"والمتروكونو"الضعفاء.معين

للدوريوالثانية(،454)3/:"الكامل"فيعنهمريمبيألابنالاولىالرواية

.(02)68"تاريخه"

.(4/961):الكبير"التاريخ"

الترجمةفيالمولفومصدر:قلت892(.)2/:داود"لابيالاجريسوالات"

.لجوزيالابن3-32(1)2/:الضعفاء""
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بنأحمدعنيحدثالذيالرازيمصعببنبسوارهذاوليس:قلت

رطبقته.جرب

عباسابنعن،ليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدحديثواما*

...وبعرفة،الصلاةبدءفي:مواطنسبعةفيالاالايديترفعلاعمر:وابن

.(1)لحديثا

الخيرة"إتحاففيالبوصيريقال(.134)ص/":اليدين"رفعفيالبخاريعلقه(1)

".انقطاعفيهبسندوالبيهقيعمرأبيبنيحىبنمحمد"رواه(:186)3/":المهرة

ليلىبيابنطريقمنمعلقا73()5/والبيهقي251(،1/:)الكشفالبزارخرجهو

"لاوموقوفا:مرفوعاعباسابنعنمقسمعنلحكماوعنعمر،ابنعننافععن

الصفاوعلىالقبلةستقبال1والصلاةافتتاحفيمواطنسبعةفيإلاالايديترفع

لموقفين1و:روايةوفي."الجمرتينوعندالمقامينوفيوبجمعوبعرفاتوالمروة

قال.مقسممنهذاالحكميسمعلم:شعبةقال:البخاريقال...المقامينبدل

لحافط،بايكنلمليلىأبيوابنموقوفا،واحدغيررواهقدحديث"وهذاالبزار:

نقله.انتهى.لمواضعاهذهفيإلاالايديترفعلا:يقلولم،الايديترفع:قالوإنما

جريجابنروايةمنالشافعياخرجهوقد992(.)3/داود":أبي"شرحفيالعيني

طريقمن385(/11):"الكبير"فينيالطبراأخرجهوهكذا،نحوهفذكرمقسمعن

شيبةأبيابنخرجهو.بهليلىأبيابنعنأبيهعنليلىأبيبنعمرانبنمحمد

عباسابنعنجبيربنسعيدعنالسائبابنعطاءعنفضيلابنعن)2465(

موقوفا.
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:وجوهمنواهحديثهذا)1(:الحاكمفقال

علىلحديثاأهلاتفقوقد92[،ق1بروايتهليلىأبيابنتفردأولها:

بروايته.الاحتجاجترك

هعباسابنعلىبالوقفليلىبيأابنعنوكيع]رواية:نيوالثا

عمر،ابنعنالصحيحةبالاسانيدالتابعينمنجماعةرواية:[الثالث

منه،الرأسرفعوبعد،الركوععندأيديهمايرفعانكاناأنهماعباسوابن

!شي!.النبيعن5]وأسندناتقدمكما

يسمعلم:قاللحجاجابنشعبةأن:لحديثاهذالوهنالرابعوالوجه

منها[)2(.الحديثهذاوليسأحاديثربعةإلامقسمبنالحكم

الرواية:هذهغيرالحديثهذارواياتجميعفيأن[:]الخامس

تواترتوقدمنها)3(.لحديثاهذاوليس"،مواطنسبعةفيالايديترفع"

السبعة،المواطنغيركثيرةمواطنفيترفعالايديبأنالمأثورةالاخبار

في!اللهرسولورفع،لدوس!شيماللهرسولودعاءالاستسقاء،:فمنها

.القنوتفياليدينورفعبها،مرهوالصلاةفيالدعاء

فيوالزيلعي82-83(.)2/:"مختصره-"الخلافياتفيالبيهقيالحاكمقولنقل(1)

فيوقعوقد(.794)3/:المنير"البدر"فيالملقنوابن193(،/1):"الرايةنصب"

المصادر.مناكملناهسقطالاصل

83(.-82)2/:"الخلافياتمختصر"منوأثبتناهالاصلمنسقطالمعكوفاتمابين2()

الايديترفعلامنها:روايةفي.وليس.":"الخلافياتمختصر"وفي،الاصلفيكذا)3(

".ادسبعةفيإلا
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ابنعن،نافععن،ليلىأبيابنعن،وكيعوقال")1(:البخاريوقال

النبيعنعباسابنعن،مقسمعن،الحكمعن،ليلىبيأابن]وعنعمر.

،الصلاةافتتاحفي:مواطنسبعةفيالاالأيديترفعلا"[)2(:قال!يم

المقامين،وفي،وجمع،وبعرفات،لمروةواالصفاوعلى،القبلةو[ستقبال

."الجمرتينوعند

عن،الحكمعن،ليلىأبيابنعن،المحاربي]و[مسهربنعليوقال

!ي!.النبيعن،عباسابنعن،مقسم

منهاليسأحاديثربعةإلامقسممنيسمعلمالحكمإن:شعبةوقال

لحديث.اهذا

خالفوا،نافعأصحابلانلمجي!؛النبيعنالمحفوظمنهذاوليس

مرسل.مقسمعنالحكموحديث

يرفععباسابنرأواأنهموعطاء:)3(حمزةوأبوطاووسروىوقد

لوليلىأبيابنحديثأنمع.الركوعمنرأسهرفعواذا،الركوععنديديه

لا:وكيعحديثفييقللم"،مواطنسبعةفيالأيديترفع":قولهصح

المواطن.هذهقيإلاترفع

تستعملحتى،راسهرفعوإذا،الركوعوعند،المواضعهذهفيفترفع

رفع"كتابمن(401)صالفصلاخرلىإهنامنالبخاريالامامعنالنقلهذا(1)

أهمها.لىإنبهناالفروقبعضوهعاك(.41-1349)ص/:"اليدين

.البخاريكتابمنواستدركناهالاصلمنسقطبينهماما2()

32(.)صالتعليقانظر)3(
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المتضاد.منهذاوليسكلها،الاحاديثهذه

والاضحى،الفطر؛العيدينتكبيراتفيترفعالايديإن:هؤلاءقالوقد

ليلى.أبيابنحديثفيهذاوليس.قولهمفيتكبيرةعشرةأربعوهي)1(

ليلى.أبيابنحديثعلىيعتمدوالمأنهمعلىيدلمماوهذا

أربعوهي)2(،لجنازةاتكبيراتفييديهيرفع:الكوفيينبعضوقال

ليلى.بيأابنعلى)3(زيادةكلهاوهذه.تكبيرات

هذهسوى)4(يديهيرفعكانأنه:وجهغيرمنع!ي!النبيعنرويوقد

السبعة.

نأ:أنسعن،ثابتعن،سلمةبنحمادثنا،إسماعيلبنموسىئنا

الاستسقاء.فييديهيرفعكانمج!يطالنبي

عائشةعن،عكرمةعنحرب،بنسماكعن،عوانةبوثنامسدد،حدثنا

أنا"إنما:يقول،يديهرافعايدعو!يطالنبيرأتأنها-:منهاسمعأنهزعم-

به)5(".تعاقبنيفلاوشتمتهاذيتهلمؤمنينامنرجلاصلما،تعاقبنيفلابشر

هريرةبيأعن،الاعرجعنالزناد،أبيعن،سفيانثناعلي،حدثنا

المخاري.كتابمنلمثبتواعليها،وصحح"وقي"الاصلفي(1)

هالبخاريكتابفيوليست،زالدة"في"الاصلفيبعده)2(

الأصل.فيعليهصحح)3(

يديه"معكوفينبين[فيأزادالبخاريكتابمطبوعةوفي.الاصلفيعليهصحح()4

الطابع.منتصرفوهو"سوى[فيأ

".فيهتعاقبنيفلاشتمتهاو":الرفعكتابفي)5(
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اهداللهم":وقاليديهورفعوتهياالقبلة!م!راللهرسولاستقبل:قال03[ق1

بهم".وائتدوسا

أبيعن،الصوافلحجاجاثنازيد،بنحمادثنا،النعمانبوحدثنا

فيلكهلكط:للنبيقالعمروبنالطفيلأن:اللهعبدبنجابرعنالزبير،

للأنصار،اللهذخر!شطلمااللهرسولفأبىدوس؟حصنومنعةحصن

فأخذ،)1(الرجلفمرض،قومهمنرجلمعهوهاجرالطفيلوهاجر

بك؟اللهفعلما:فقال،المنامفيالطفيلفراه،فماتودجيهفقطعمشقصا

إنا:ليقيل:قال؟يديكشانما:قال!شم!م،النبيلىإبهجرتيليغفر:فقال

:فقالمجقي!النبيعلىالطفيلفقصها،نفسكمنأفسدتمامنكنصلحلن

يديه.ورفعفاغفر"وليديهاللهم"

عن،علقمةأبيبنعلقمةعنمحمد،بنالعزيزعبدثنا،قتيبةحدثنا

فيبريرةفارسلت،ليلةذات!شماللهرسولخرج:قالتانهاعائشةعن،أمه

أدنىفيفوقف-الغرقدبقيع-البقيعنحوفسلك،يذهبأينلتنظرأثره

أصبحتفلما،فأخبرتنيبريرةفرجعت،انصرفثميديهرفعثم،البقيع

البقيعأهلالى"بعثت:قال؟الليلةخرجتأين،اللهرسوليا:فقلتسالته

".عليهملأصلي

إبراهيمبنمحمدعنسعيد،بنربهعبدعن،شعبةثنا،مسلمحدثنا

كفيه.باسطاالزيتأحجارعنديدعولمجموالنبيرأىمنأخبرني:قال

."..قرنلىإ"فجاء:الرفعكتابفيبعده(1)
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ابن)1(هو-إسماعيلثناعبدالحميد،ثنا،موسىبنيحيىحدثنا

رافعالمجمالنبيرأيت:قالتعائشة،عنمليكةأبيابنعن-الملكعبد

عنه.اللهرضيعثمانفرديدعو،ضبعيهبدىحتىيديه

أبي،عنثابتبنعديعن،مرزوقبنالفضيلثنا،نعيمأبوحدثنا

أغبرأشعثالسفر،يطيلالرجللمجيمالنبيذكر:قالهريرةبيأعن،حازم

،حرامومشربه،حراممطعمه)2(،ياربيارب:وجلعزاللهلىإيديهيمد

لذلك.يستجابفانى،لحرامباوغذي،حراموملبسه

أبيعن)3(،حكيمبننعيمعنداود،بناللهعبدثنا،مسلمحدثنا

إليهتشكو!ك!ييهالنبيلىإجاءتالوليدامرأةرايت:قالعليعن،مريم

فذهبت"،وكيتكيت:لهفقوليإليه"اذهبي:لهافقاليضربها،انهزوجها

النبيان:لهفقولي"اذهبيلها:فقال،يضربنيعادإنه:فقالت،رجعتثم

"اذهبي:فقال،يضربنيإنه:فقالت،عادتثمفذهبت"،لكيقوللمجيم

له:فقولي"اذهبي:فقال،يضربنيإنه:فقالت("،وكيتكيت:لهفقولي

:فقاليده)4(لمجي!اللهرسولفرفع،يضربنيإنه:فقالت("،وكيتكيت

الوليد".عليك"اللهم

عنحميد،عنجعفر،بنإسماعيلثنا،سلام31[]قبنمحمدحدثنا

5(1/242):"الكمالتهذيب"منوالتصويب.خطأ"ابيابن":وفرعهالاصل(1)

الاصل.فيعليهاصحح)2(

.(524)8/:"الكمالتهذيب"منوالتصويب"أبيابن":وفرعهالاصل)3(

كذا".":الاصلفيفوقهاكتب()4
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لمجميومالنبيإلىالمسلمينبعضفقامعاما،المطرقحط:قالأنس

وهلكالارضجدبتوالمطرقحط،اللهرسوليافقالوا)1(:،جمعة

بياضرأيتحتىيديهفمد،سحابةالسماءفينرىومايديهفرفع،المال

القريبالشابأهمحتىلجمعةاصلينافماوجل،عزاللهيستسقيإبطيه

تليها،التيلجمعةاكانتحتىجمعةفدامت،أهلهلىإالرجوعالدار

ملالةلسرعةفتبسم.الركبانوحبس،البيوتتهدمت،اللهرسولياقال)2(:

المدينة.عنفتكشطتعلينا".ولاحوالينا"اللهم:بيدهوقال،ادمابن

عثمانأبوحدثني:قالجعفر،عنسعيد،بنيحيىثنامسدد،حدثنا

حتى،يديهيرفع،الركوعبعدبنايقنتثم،الناسيؤموعمرنجيء،كتا:قال

ضبعيه.ويخرج،كفاهيبدو

بياعميمونبنجعفرهو-عليأبيعن،سفيانثنا،قبيصةحدثنا

.القنوتفييديهيرفععمركان:قال،عثمانأباسمعت:قال-الانماط

]عن[)3(،ليثعن،زائدةثنا،المحاربيعبدالرحيمحدثنا

ركعةاخرفييقرأكانأنه:اللهعبدعن،أبيهعنالأسود،بنالرحمنعبد

الركعة.قبلفيقنت،يديهيرفعثم(احذهوالله>!لالوتر:من

"."فقالالرفعكتابوفي.الاصلقيعليهاصحح(1)

الاصل.فيعليهاصحح)2(

بيأوابن(،41)6البخاريكتابمنو]لتصحيح"الرحمنوعبد":وفرعهالاصل)3(

7(.0)27شيبة
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ع!ي!اللهرسولعنصحيحةكلهاالاحاديثفهذه:البخاريقال

مواطنفيلانهامتضاد،منهاوليسبعضا،بعضهايخالفلا،وأصحابه

مختلفة.

فيإلاالدعاءفييديهيرفع!ك!يمالنبيرايتماأنس!،عن:ثابتقال

هذاوليس!كفيم،النبيمنرأىوماعندهكانبماانسفاخبرالاستسقاء.

.التكبيرةأولفيالايديلرفعبمخالف

ركع.وإذاكبرإذايديهيرفعكانع!يمالنبيأننسأيضاذ!وقد

.القنوتفيالايديرفعوسوىالصلاةسوىالدعاء"في":وقوله

أنهأنس!:عنحميد،عنسعيد،بنيحعىعنبشار،بنمحمدحدثنا

.(")1الركوععنديديهيرفعكان

إلاالأيديترفع"لا:حديثبطلانتبيينبهذاالبخاريمقصود:قلت

السبعة.المواطنهذهغيرفيالايديرفعجاءقدوأنه،"مواطنسبعةفي

شيخناجمعهاحديثا،أربعينتبلغكثيرةالدعاءفيالايديرفعوأحاديث

جزء.في)2(البعليالفتحأبيبنمحمداللهعبدأبو

اليدين.رفعكتابمنالنقلانتهىهنا(1)

كتابصاحب07()645-9لحنبلياالبعلياللهعبدابوالفتحأبيبنمحمد)2(

":الشيوخمعجم"فيترجمته."لجرجانيةاشرحو"،"المقنعأبوابعلىالمطلع"

علىالناسخوصحح372(.)4/":الحنابلةطبقاتعلىالذيل"وللذهمي،)698(

الاصل.في"البعلي"
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فصل

،المباركابنعن،واضحبنالمسيبحديثمنبهاحتجواماماو

فلاالتكبيرفييديهرفع"من:يرفعهأنسعن،الزهريعن،يونسعن

له")1(.صلاة

عكاشةبنمحمدوهو،يلقاهيومالكذابواضعهوجهاللهفسود

.)2(واضحبنالمسيبعلىواضعه

)3(.الحديثيضعكان32[:]قالدارقطنيقال

.(4كذابا)كان:زرعةأبووقال

كذابا)5(.كان:الرازيحاتمبوومعينابنوقال

)6(.الحديثمنكر:البخاريوقال

)7(.موضوعةمناكيرأحاديثالاوزاعيعنيروي:عديابنوقال

""الموضوعاتفيلجوزياابنوعنه(،)48"اجمليللىإالمدخل"فيلحاكماذكره(1)

334(/1):""التحقيقوفي69(،4)

.()135"المنيف"المنارفينحوهالمصنفوقال)2(

)488(."الضعفاء")3(

52(5)8/:"و[لتعديللجرح"ا(4)

381(.)9/":التهذيب"فيحجروابن4(،0)3/:الضعفاء""فيلجوزياابننقله)5(

.(1/04):الكبير"التاريخ"6()

.(61-6719)6/:""الكامل)7(
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للاعتبار.إلاحديثهيكتبلا،المقلوباتيروي(:)1حبانابنوقال

فيفذكرهحبانابنفيهغلطوقد)2(:الجوزيابنالفرجابوقال

يضع،عكاشةولدمنالعكاشيإسحاقبنمحمد:تارةفقال،جمتينتر

لانهواحد؛وهما.لحديثايضعمحصنبنمحمد:تارةوقال،لحديثا

ينسبوهو،محصنبنعكاشةبنمحمدبنإبراهيمبنإسحاقبنمحمد

عكاشة.لىإالحديثأكثرفي

)3(.الدارقطنيضعفهكوفي،عكاشةبنمحمد:لهيقالآخرولهم:قلت

عن،يونسعن،المباركابنعن،المسيبعنالاخرالحديثواما

فلا،الصلاةفييديهرفع"منمرفوعا:هريرةأبيعنسعيد،عن،الزهري

")4(.لهصلاة

السلمي.أحمدبنالمأمونالخبيثالدجالوضعفمن

مذهبأحوالهظاهر،الدجالينمندجالاكان)5(:حبانابنقال

.يرهلمعمنحدث،حقيقتهعلىيوقفلاوباطنهاالكراميين،

.(2/482):"لمجروحينا"(1)

5(3/68):"لمتروكونواءلضعفاا"(2)

لابن86(،04)3/:الضعفاء""منبتمامهاالترجمةوهذه(.)948الضعفاء""في)3(

هلجوزيا

":التحقيق"فيلجوزياوابن(،46)3/:""المجروحينفيحبانابنأخرجه()4

.(9)63"لموضوعاتو"ا33(،1/4)

5(54)3/:"المجروحين"(5)
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(")1(،بدعةالصلاةفيالايدي"رفع:قالانهعمرعنروواططو*

عنالمرويوكذلك،السنةعنالمنحرفينالغلاةبعضوضعفمن

بخلافه.عنهماالروايةيكذبوعليعمرعنوالصحيحعلي)2(.

فلمسنتينعمرابنخلفصليت:قالأنهمجاهدعنرووهماوكذلك

)3(.لىالاوالتكبيرةفيإلايديهيرفع

هذهبكذبيشهدماعمرابنعنالصحيحةياتالرومنتقدموقد

عليه.موضوعةمختلقةوأنها،الرواية

ركعكلمايديهيرفعلمجي!اللهرسول"كان:عباسابنحديثماو*

فلا)4(،"ذلكسوىماوتركالصلاةافتتاجلىإصارثم،رفعوكلما

ريب.بلاموضوعوهوإسنادله)5(يعرف

هذا:فقال،يديهيرفعرجلاراىانهالزبير:ابنعنرويماواما*

شئفيقبلهالذيولاهذايعرففلا)6(.تركهثمجمم!ماللهرسولفعلهشيء

عليها.يعتمدالتيوالاثارلحديثاكتبمن

334(./1):""التحقيقفيلجوزياابنذكره(1)

.(86/)صيجهتخرمتقد(2)

.88(ص/)يجهتخرتقدم)3(

334(./1)":التحقيق"فيلجوزياابنذكره()4

فيلجوزياابنقولبدليلاثبتماوالصواب،لهمعنىولا"يرفع":وفرعهالاصل)5(

."..أصلايعرفانلا":الزبيرابنأثرمعإيرادهعقب""التحقيق

334(./1)أيضالجوزياابنذكره)6(
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نأعنفصلا،العلمأهلباتفاقبهالاحتجاجيجوزلاهذاومثل

دفعها،يمكنلاالتيالمستفيضةالثابتةالصحيحةالاحاديثبهتعارض

منعظمبهايقطعون،الحديثأهلعندخاصاتواترامتواترةهيالتي

الصحابةهممتوفرإذبكثير؛أئمتهمفتاوىمناشتهربماالائمةأتباعقطع

علىوحرصهم،الأمةفيوبثهاواظهارهانقلهاعلىبعدهمومنوالتابعين

فيواظهارهاوبثهافتاويهمنقلعلىالائمةأتباعهممتوفرمنأعظمذلك

تركحنيفةأبيمذهب:يقالأن33[]قجازفاذابينهما،نسبةلابما،الأمة

أربعةأوثلاثةنقلالاضافةهذهومستند،منهوالرفعالركوععنداليدينرفع

المستفيضبالنقلفكيف،وقولهمذهبههذاانأصحابهيشكفلا،عنه

فأين؟بالرفعصحابهوع!ي!مالنبيعنلحديثباالعلمأهلعندالمتواتر

؟!الاستفاضةمنوالاستفاضة،الكثرةمنوالكثرة،النقلمنالنقل

أصحابه.عنوروايتهفعله!يماللهرسولعنثبت)1(:البخاريقال

أيديهميرفعونكانواانهمعفي!مالنبيأصحابمننفساعشرسبعةعنيروى

وعدهم....الركوععند

ع!ي!ماللهرسولأصحابكان:هلالبنوحميدالحسنوقال:قالثم

ولمأحد،دونلمجم!هالنبيأصحابمنأحدايستثنفلام.أيديهميرفعون

لمأنهلمجي!اللهرسولأصحابمنأحدعنالعلمأهلمنأحدعنديثبت

يديه.يرفع

عنثبت":هكذاعنهالكلاموأول.وتصرفباختصار-33(.02)ص/"اليدين"رفع(1)

."..كذلكيتهم1وروأصحابهفعلومنوقولهفعلهمن!كرواللهرسول
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وكذلكوصفنا.ما!شم!ماللهرسولأصحابمنعدةعنأيضاويروى

هلو،العراقهلوالحجاز،هلو،مكةأهلعلماءمنعدةعنرويناه

.خراسانأهلمنوعدة،واليمن،والبصرة،الشام

يها.يدترفعكانتأنهاالدرداءأمعنيروىوكذلك

معين،بنويحيى،اللهعبدبنوعليالزبير،بناللهعبدوكان:قالثم

عنالاحاديثهذهعامةيثبتونإبراهيمبنوإسحاق،حنبلبنحمدو

.(1)زمانهمأهلمنالعلمأهلوهؤلاء.حقاويرونهاع!هم،اللهرسول

!ك!ي!اللهرسوللىإبذلكالقولإضافةجوازالمعلومومنقلت)2(:

المواضعهذهفيبالرفعالقول:يقالنوهذا،يرون[]وأنهمصحابه،و

وأصحابه.جممبماللهرسولقولهو

فصل

جابرعن")3("صحيحهفيمسلمرواهبمااستدلالكمماوقالوا:*

خيلأذنابكانهاايديكمرافعيأراكمليما":قاللمجيمالنبيانسمرةابن

إلىالمتر>:لىتعابقولهالاستدلالجنسفمن،"الصلاةفياسكنواشمس،

.77[النساء/1<الصلؤهأيذيكموأقممولهمكفوأقيللتا

3(.20-9)صبطولهالبخارينصسبق(1)

القيم.لابنالتعليق)2(

.(043)رقم)3(
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منهوالرفعالركوععندالايديرفععليهمينكركيف!العجبللهفيا

فيويفعلونه،عنهويأخذونهيشاهدونهوهمدائما،يفعلهوهو-بزعمكم-

العزيز:عبدبنعمرويخبر،يفعلهلممنبعضهمويحصب،وبعدهحياته

؟!النهيهذابعدعنهينتهوالموكيف؟!تركهعلىيؤدبونكانواأنهم

تركهيفهمواولم،منهوالرفعالركوععندالرفعالتركهذامنفهمواوكيف

!؟الافتتاحعند

وإذا!؟الخيلكاذنابتكنلمالافتتاحعندالايديرفعتإذاافترى

منهذاإن؟!النهيفيتناولهاالخيلكأذنابحينئذصارتللركوعرفعت

العجب!عجب)1(

أحدعنيثبتولم،بضدهمرهموعنهنهاهمقديكونانمنهعجبو

ابنعن34[]قيروىماإلا،عنهنهىعماوانتهىالامرهذاأطاعانهمنهم

صح.إنوحدهمسعود

عنهنهىقدالذيالرفعلمجي!عنهالصحابةروايةمنهماعجبو

عنه!منهياكونهمعلهوإشاعتهمإياهوتعليمهمللأمةوتبليغه-بزعمكم-

للمذاهبوالتعصبالرجالأقوالنصرةتبلغماالمنصففليتأمل

وكرمه.بمنهالتوفيقاللهفنسألبصاحبها،

."اعجب":ولعلها،الاصلفيكذا(1)
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نو،لحديثاسببالاستدلالهذاصاحبأعلمندريولاقالوا)1(:

منلىإبهامشيرااليمنىيدهأحدهمرفعالصلاةمنسلمواإذاكانواالقوم

عنفنهوا،كذلكشمالهعنمنلىإبهامشيرااليسرىرفعثم،يمينهعن

يسلمأنأحدكميكفيإنما:لهموقيل،السلامعلىبالاقتصارمرواوذلك

السلام،اللهورحمةعليكمالسلام:شمالهوعنيمينهعنمنأخيهعلى

عنه؟المنهيهوذلكأنيعلملمأم،اللهورحمةعليكم

)2(أعظمفالمصيبةيدريكانوإنمصيبةفتلكيدريلاكانفإن

لامناحتجاجما"و)3(:البخاريإسماعيلبنمحمدالسنةإمامقال

بنتميمعن،رافعبنالمسيبعنالاعمش،عن،وكيعبحديثيعلم

أيدينارافعو)4(ونحنلمجع!مالنبيعلينادخل:قال،سمرةبنجابرعن،طرفة

شمسخيلأذنابكانهاأيديكمرافعيأراكمليما":فقالالصلاةفي

يسلمكان،القيامفيلاالتشهدفيهذاكانفإنما")5(،الصلاةفياسكنوا

يحتجولاالتشهد.فيالأيديرفععن!م!مالنبيفنهىبعض،علىبعضهم

فيه.اختلافلامشهورمعروفهذا،العلممنحظلهمنهذابمثل

بالرفع.القائلونأي(1)

صادر(،65-)ص""ديوانه75(0)لحلياالدينلصفيقصيدةفينحوهالميت)2(

.(1/211):"الهجرتين"طريقكتابهفيالميميةقصيدتهالمؤلفوضمنه

.(-0959")ص/اليدين"رفع)3(

.""رافعيوغيرهالبخاريكتابفي(4)

مسلم.عندوهو(901)صيجهتخرتقدم(5)
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كذلك،تكبيرةأولفيالايديرفعلكان،إليهذهبكماكانولو

وقدرفع،دونرفعايستثنلملانهعنها؛منهيالعيدصلاةتكبيراتيضاو

القبطية،بن)1(عبيداللهعنمسعر،ئنا:قال،نعيمأبوحدثناهحديثبينه

قلنا:ءلمجيوالنبيخلفصليناإذاكنا:يقولسمرةبنجابرسمعت:قال

هولاءبال"ما:فقال-بيدهمسعرشارو-عليكمالسلام،عليكمالسلام

يدهيضعأنأحدهميكفيإنماشمس،خيلأذنابكأنهايهمأيد)2(يرفعون

(".شمالهعنومنيمينهعنمناخيهعلىيسلمثم،فخذهعلى

قال،يقللمماع!ي!راللهرسولعلى)3(يقولأنيتاولانامرؤفليحذر

عذاب(فيلصبهمفئنهبتصحيبهمنئرخعنيخالفونالذلنففيحذر>:لىتعاالله

.البخاريكلامانتهى.63["النور/1ألر<

فصل

وهو،يديهيرفعلاكان،الامةحافطهريرةأباإن:قولكمماو*

!سيم.اللهرسولبحديثأعلمهم

ذكرتمماعنهصحلو-هريرةأبويكونأنالعجابالعجبمن:فيقال

يقدمحتى!ي!،اللهرسولبحديثوأعلمهاالامةحافط-الموضعهذافي

ترجمته.ومصادرالبخاريكتابمنوالمثبت،تحريف""عبداللهو)ف(:الاصل(1)

331(.)5/:"والتعديللجرحو"ا693(،)5/:الكبير""التاريخ

.محررةغير(الرفعومخطوطة،و)ف"،"يومئون"-طالرفع"كتاب2()

".يتقول"او:المطبوعوفيهنا،كما(13)ق"-مخالرفع"كتاب)3(
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منفعلهذكرنامنفعلوعلى!المستفيضةالثابتةالاحاديثتلكعلىفعله

اللهبرسولمنهوأعلمقدرا،منهوأعظمعددا،منهاكثرهمالذينالصحابة

روىاذائم!معهمذ!ومنالراشدونلخلفاءاوهم،وسنته3[ه]قع!يم

فقهاءمنيكنلمبانهحديثهردلقولكم،المخالفالمصراةحديث

شانه.يكنلمالفقهلان؛لههريرةابيروايةالردومستند،الصحابة

المصراة،مسالةفيالحسنبنمحمدكلمت")1(:الشافعيقال

مناظراتمن"الخلافياب"كتابفيالبيهقيساقهفيماولعله"الام"فيأجدهلم)1(

المنير":البدر"فيالملقنابنإليهااشاركمالحسنابنمحمدمعالشافعي

/3(30.)5

أبيرو]يةتثبيتفيهاالحسنبنمحمدمعمناظرة2(13)3/الامفيوللشافعي

الملكتنقضفكيفمحمد(:)"قالبنصها:نسوقهالها،لاحتجاج1وهريرة

به.ينقضهنإلاعلمهلمسلمولالكولاليينبغيلابمانقضته:فقلت؟الصحيح

إذا:قلتالخبر.لكأثبتلمإنأفرأيت:قال.!ن!اللهرسولسنة:قلتهو؟وما:قال

ما:فقلت،وحدههريرةأبورواهإنما:قال.لمعاندة1أولجهلاموضعلىإتصير

تثبتلكفايةذلكفيوإن،وحدههريرةأبيعنإلاروايةع!م!رالنبيعنفيهنعرف

أوغيرهيروهالمروايةهريرةلابييثبتونالناسأنأفتوجدنا:قال.السنةبمثلها

تنكحلا"-جمبرر:اللهرسولقال:هريرةأبوقال:قلت؟هيينو:قال،نعم:قلت؟لغيره

النبي!عنأحديروهولمبهوانتنحنفاخذناخالتها"علىولاعمتهاعلىالمواة

أوجبفذلك:فقلت.عليها1أجمعوالناسولكنأجل:قال.غيرهروايتهتثبت

لىإفيهيذهبونولاوحدههريرةأبيحديثعلىالناسيجتمعأنعليكللحجة

حلى>و:وقال،لاية1<أشهيئعليخحرمت>:يقولوجلعزاللهبأنتوهينه

.(ذلحخور!مالكم
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الذيفكان،هريرةأبورواهحديثهذا:فقال،بالحديثعليهفاحتججت

منه".فرمماشراإليهفر

النبيعناحدروىولاأحد،لحديثاهذافيهريرةأبايخالفولمهذا

اللهرسولبحديثعلمهاوالامةحافطهناكانفهلاروى،ماع!خلاف

.المستعانوالله!إ!لخم!م

القياممنالانتقاللأن؛الرفععدميقتضيالقياسإن:قولكم*وأما

منالانتقالوكذلكالسجود،لىإالقياممنالانتقالنظيرالركوعلىإ

سواء،القياملىإ)1(الركوعمنالانتقالنظيروالقعودالقياملىإالسجود

فليغسلهاحدكمإناءفيالكلبولغإذا"؟قاللمج!النبيانهريرةابووروى:لهوقلت

ولغإذاالقليلالماءينجسالكلب:فقلتبجملتهوأخذتكلهبحديثهفاخذناسبعا".

ونحنالماء.تنجسلاأنهاالهرةفيبم!النبيعنروىقتادةأبابانتوهنهولمفيه،

الكلب،بولوغالماءتنجسفلاعليهاقياساالكلبفتجعلالهرةتؤكللا:نقولوأنت

موضعفيقبلوهفاذا:قلت.قبلوهالناسلانهذاقبلنا:فقال.هريرةابوإلايروهولم

فتقبلتتحكمفانتوإلا،غيرهموضعفيخبرهقبولوعليهمعليكوجبومواضع

غيرهيروهالماشياءروىهريرةأباانعرفناقد:فقال:قال.شئتماوتردشئتما

قلت:؟بروايةانفردغيرهافتعلموغيرهالاجيروحديثالمصراةوحديثذكرتمما

".ههاوسقخمسةدونفيماليس":قالمج!روالنبيأنروىالخدريسعيدأبونم

منه.الغرضانتهى

خطا."الركوعالقيام"من)ف(:(1)
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الاخر.الانتقالفييشرعلافكذا،الانتقالهذافيالرفعيشرعلافكما

ذمه،علىالسلفجمعأالذيالفاسدوالرأيالقياسهوفهذاقالوا:

جمعمابينوالتفريق،بينه!ي!اللهرسولفرقمابينلجمعايتضمنوهو

التسويةيتضمنالذيفالرأي،الموضعينبينفرقتقدالسنةفان،بينه

مايتناولهممنوأمثالهوهذا،اعتبارهيحللافاسدوقياسباطلرأيبينهما

،العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن"*1("صحيحهفيالبخاريرواه

اعطاهموهاذبعدالعلمينزعلاالله"ان:يقول!شم!ماللهرسولسمعت:قال

جهالناسفيبقى،بعلمهمالعلماءقبضمعمنهمينتزعهولكنانتزاعا،

".ويضلونفيضلونيهمبرأفيفتونفيستفتون

العلمينتزعولكن،الرجالصدورمنالعلماللهينزعلا":روايةوفي

بالرأيفقالواجهالارؤوشاالناساتخذعالميبقلمفاذاالعلماء،بموت

("*3(.علمبغيرفأفتوا":روايةوفيوأضلوا")2(.فضلوا

بهجاءمايخالفرأيولاسيما،علمغير""الرأيأنفيصريحوهو

2(.)673رقمأيضامسلموأخرجه7372(.)رقم(1)

حدثنا":حزمابنقال93(.)6/":الاحكامأصولفي"الاحكامفيحزمابنأخرجه)2(

بن[لملكعبدبنمحمدثناالباجيعليبنمحمدبناللهعبدئناحمدبنحمام

بنهشامعنوكيعئنالكلبي1خالدبنإبراهيمثوربونامسلمبنأحمدثناأيمن

اللهينزعلا"جم:اللهرسولقال:قالالعاصبنعمروبناللهعبدعنأبيهعنعروة

"اعلامكتابهفيبلفظهالمؤلفوذكره.المؤلفساقهالذيباللفظ."..منالعلم

.(259/):"الموقعين

السالف.لموضعاومسلم(،001)البخاريعند)3(
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العلم.منع!يالهاللهرسول

بنسعيدعن،الاعلىعبدثنا،الثوريسفيانثنا،الرزاقعبدوروى

برايهالقرآنفيقال"من:!كفمالهاللهرسولقال:قالعباسابنعنجبير،

)1(.النار"منمقعدهفليتبوأ

بنعن،الجمحيعمربننافععن،أسامةبوثناحميد:بنعبدوقال

وأيتقلنيأرض"أي:عنهاللهرضيالصديقبكرأبوقال:قال،مليكةأبي

")2(.أعلملابماأوبراياللهكتابمنايةفيقلتإنتظلنيسماء

كما-داودوأبو،وحسنه2(059)والترمذي)2(،"تفسيره"فيالرزاقعبدأخرجه(1)

السننمطبوعةفيليسالحديثوهذا-للمزي(4423/):"الاشرافتحفة"في

نبهكماالعبد،ابنروايةفيوقعالحديثوهذا،اللؤلؤيروايةمنلانهابايدينا،التي

فيالنسائيوأخرجه93(.)1/:الاسفار"حملعنالمغني"فيالعراقيالحافط

38(5)6/:("الاحكام"فيحزموابن72(،/1)جرير:وابن8(،030)الكبرى

ابنطريقمنواخرجه(.14)6/:"الاحكام"فيحزمابنالطريقهذهمنأخرجه)2(

)297(."السننلىإالمدخل"فيوالبيهقي(،1/168)منصور:بنسعيدمل!كةأبي

أبيعنأخرىطرقمنوجاء.عنهاللهرضيبكرابيمنيسمعلممليكةابيوابن

.مقالمنولاثخلوبكر

(001-99)2/:"الموقعينإعلام"فيفعلوكذلكالاثر،هذاالمصنفساقهكذا:تنبيه

انتقالفلعله"اللهرادمابغيراللهكتاب.من.":السالفةالمصادرفيلفظهلكن،كتبهمنوغيره

قال:قالمليكةأبيابنلىلإسنادهساقهإذحزم،ابنكتابمنالنقلعندالمؤلفمننظر

راد.مابغيراللهكتابمنايةفيقلتإنتظلنيسماءوايتقلنيارضأي:بكرالصديقأبو

سماءوأيتقلنيأرضاية:قالالصديقبكرأبيعنمعمرابيلىإباسنادهساقثم

أعلم.لابماأوبرأياللهكتابفيقلتإنتظلني
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ابنسعيدعنزيد،بنحمادحديثمنالبر)1(عبدبنعمرأبووذكر

أبيمنيعلملالماأهيبأحد)2(يكنلم:قالسيرينابنعن،صدقةبيأ

عمر،منيعلملالماأهيببكرأبيبعدأحديكنولم36[،]قالصديقبكر

فيولاأصلا،منهالىتعااللهكتابفييجدفلم،قضيةبهنزلتبكرأبانو

وإن،اللهفمنصواباكانفان،رأييهذا":قالئم،رأيهفاجتهدأثرا،السنة

".اللهستغفرو،فمنيخطاكان

يجوزوهو!م!م،اللهرسولعنأثرايخالفلمصديقيرأيفهذاقالوا:

الاحاديثيخالفصديقيغيربرأيفكيف،منهيستغفرخطا،يكونان

؟!وأصحابهجمييهاللهرسولعنالثابتة

فلقد،الدينعلىالرأياتهموا،الناسيها"أ:عنهاللهرضيعمروقال

أبييوموذلكالو،ولاأجتهد،برأي!ك!م!ماللهرسولأمرلاردوإفيرايتني

فقالوا:،الرحيمالرحمناللهبسماكتبوا:فقال،يكتبوالكتابجندل

قدتر[نيعمر،يا:فقال،بيتوجمييهاللهرسولفرضي،اللهمباسمك:نكتب

)3(."؟وتابىرضيت

83(.0)2/":وفضلهالعلمبيانجامع"في(1)

فيالمصنفنقلهفيماولاالاصلفيوليست!يح".لنبي1"بعد:""الجامعفيبعده)2(

.(2101/):"لموقعيناإعلام"

وابن72(،/1):الكبير""فينيوالطبرا)558(،"الصحابة"فضائلفيأحمدرواه)3(

)217(."المدخل"فيوالبيهقي46(،)6/:""الإحكامفيحزم
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الخطاببنعمرأن:الزهريعنيزيد،بنيونسثنا:وهبابنوقال

مصيبا؛عقييهاللهرسولرأيكانإنماالناسأيها"يا-:المنبرعلىوهو-قال

)1(."والتكلفالظنمناهووإنما،يريهكانوجلعزاللهلان

قال:قال،حريثبنعمروحديثمنعبدالبر)2(بنعمرأبووذكر

أعيتهم،السننأعداءفإنهم،الرأيوأصحابإياكم:لخطابابنعمر

وأضلوا.فضلوا،بالرأيفقالوايحفظوهاأنالاحاديث

أصحابأصبح:الخطاببنعمرعن،التيميإبراهيمبنمحمدوقال

فاشتقوها)3(يرووهاأنوتفلتتيعوها،أنأعيتهم،السننأعداءالرأي

.(4)يلرأبا

عمر،اللهرىماهذا:الخطاببنلعمركاتبكتب:مسروقوقال

اللهرأىماهذا:روايةوفيعمر.رأىماهذا:قل،قلتمابئس:فقال

خطأيكنوان،اللهفمنصوابايكنإن،قلتمابئس:فقالعمر،ورأى

عمر)5(.فمن

.(42)6/:""الإحكامفيحزموابن(،1401)2/:""الجامعفيعبدالبرابناخرجه(1)

.(42)6/":"الاحكامفيحزمابنوأخرجه(،4201)2/":لجامع"ا)2(

:(201)2/:"الموقعينو"إعلام"الجامع"وفي"،"الجامعنسخوبعضبالاصلكذا)3(

."فاستقوها":"لإحكاما"فيو.فاستبقوها""

.(43)6/:""الاحكامفيحزمابنواخرجه(،4201)2/":لجامع"ا()4

قال48(.)6/":"الاحكامفيحزموابن(،01/161)":"الكبرىفيالبيهقيرواه)5(

صحيح.إسناده2(:41/)4:""التلخيصفيلحافظا
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:قالجعفرأبيبن*1(اللهعبدعن،لهيعةابنأخبرني:وهبابنوقال

سنةالرأيخطأتجعلوالا،ورسولهاللهسنهماالسنة:الخطاببنعمرقال

*2(.للأمة

نابينا:قالرافعبنرفاعةحديثمن*3(شيبةأبيبنبكرأبووذكر

زيدهذا،المؤمنينأميريا:فقالرجلعليهدخلإذ،الخطاببنعمرعند

عمر:فقال،الجنابةمنالغسلفيبرأيهالمسجدفيالناسيفتيئابتابن

تفتيأنبلغتقد!نفسهعدي*4(أي:قالعمرراهفلمازيد،فجاءبه،علي

منسمعتولكن،فعلتماوالله،المؤمنينميريا:قال؟برأيكالناس

بنرفاعةومن،كعببنبياومن،أيوبأبيمن؛بهحدثتحديثاأعمامي

إذاذلكتفعلونكنتموقد:فقال،رافعبنرفاعةعلىعمرفأقبل.رافع

فيذلكنفعلكناقد:قال؟يغتسللمفاكسلالمرأةمنأحدكماصاب

منفيهيكنولم،تحريماللهمنفيهياتنافلمجم،الله37[]قرسولعهد

فامر،ادريلا:قال؟ذلكيعلم!لخماللهورسولعمر:فقال،نهي!م!مالنبي

غسللاأنالناسفأشار،فشاورهملهفجمعواوالانصاربالمهاجرينعمر

"،لجامع"افيكما""عبيداللهو[لصحيح(،101)2/:"الموقعينو"اعلامالاصلفيكذا(1)

3(.0)5/:"الكمالتهذيبو"3(،01)5/:"والتعديللجرح"اانظر،ترجمتهومصادر

":"الاحكامفيحزمابنطريقهومن(،4701)2/":لجامع"افيالبرعبدابنأخرجه2()

فيعمرعنالاثارهذهسانيد،والاثار:هذهعن""الاعلامفيالمصنفوقال(.15)6/

".الصحةغاية

34-35(.)5/:"الكبير"فينيو[لطبرا2(،01)69أحمدوأخرجه(.529)رقم)3(

مصغرا.الاصلفيكذا4()
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وجبفقدالختانالختانجاوزإذاقالا:فانهما،وعليمعاذمنكانماإلا

أشدبعدكمفمناختلفتمقدبدرأصحابوأنتمهذاعمر:فقال،الغسل

شأنمنبهذاأعلمأحدليسإنهالمومنين،ميريا:عليفقالاختلافا،

بهذا،ليعلملا:فقالت،حفصةلىإفارسل،أزواجهمنلمجماللهرسول

الغسل،وجبفقدالختانلختانا1(جاوز)إذا:فقالت،عائشةلىإفأرسل

ضربا.وجعتهإلاذلكفعلبرجلأسمعلاعمر:فقال

أباأن،العطارديرجاءأبيعنحميد،عن،سلمةبنحمادوقال

وإن،الناسفليعلمهعلمعندهكانمن:قالعنهاللهرضيالاشعريموسى

منويمرقالمتكلفينمنفيكونعلم،بهلهليسمايقولنفلايعلملم

)2(.الدين

لكانبالرأيالدينكانلو:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليوقال

)3(.أعلاهمنبالمسحأولىالخفأسفل

عن،الاعمشعن،عوانةأبوأنا،إسماعيلبنموسىثنا(:4)البخاريوقال

لقد،دينكمعلىرأيكماتهموا،الناسأيها:حنيفبنسهلقال:قال،وائلأبي

هوغيره"لمصنفا)منلمثبتوا،"وجب":وفرعهالاصل(1)

وفي(.018)"السنن"فيوالدارمي(،201)4/:""الطبقاتفيسعدابنأخرجه)2(

.انقطاعسنده

وقالهوغيرهم(،91)70شيبةبياوابن)737(،حمدوا(،621)داودأبوأخرجه)3(

."صحيحإسناده":(1/961):داالتلخيص"فيلحافطا

.()1785مسلموأخرجه73(،0)8""الصحيح(4)
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لرددته.جمم!ماللهرسولأمرأردأنأستطيعولو،جندلبيأيومرأيتني

أبيبنعبدةعن،الأوزاعيعنبكر،بنبشرحدثني:وهبابنوقال

بهتمضولم،اللهكتابفيليسراصلاأحدثمن:قالعباسابنعن،لبابة

وجل)1(.عزاللهلقيإذامنههوماعلىيدرلم!ك!يماللهرسولسنة

بعدفقال،إليهفيهايختلفشهراالمفوضةعنمسعودابنسئلوقد

خظاكانوان،وحدهاللهفمنصواباكانفان،برأميىفيها)2(سأقول:ذلك

بريء)3(.منهورسولهوالله،الشيطانومنفمني

سنةعلىيقدمأنعنفضلا،اتباعهيجبصوابأنهبرايهيجزمفلم

وهوهذا،ورسولهمنهبريءواللهخطأ،يكونأنجوزبل!شسد،اللهرسول

وعالمها.الامةحبررأي

قال:قالمسروقعن،الشعبيعنمجالد،ثناسعيد:بنيحيىوقال

يهم)4(.برايفتونقومويبقىالعلماءيذهبمسعود:ابن

يزيدعن،قلابةأبيعن،السختيانيأيوبعن،سلمةبنحمادوذكر

":الاحكام"فيحزمبنو45(،)ص/عنها"والنهيالبدع"قيوضاجابنرواه(1)

.(091)"المدخل"فيلميهقي1و(،016)لدارمي1و(،46)6/

".اقولأن"ذلك(:)ف)2(

فيالمصنفوصححه.وغيرهما2(،11)6داودبوو(،)4276أحمدأخرجه)3(

الاصل.فيبريء""علىوصحح(.701)2/:"الاعلام"

":لجامع"افيعبدالبرابنوبنحوه(،94)6/":"الاحكامفيحزمابنبلفظهاخرجه(4)

/2(4401).
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فيهاويفتحالمالفيهايكثرفتنتكون:قالجبلبنمعاذعن)1(،عميرةابن

لمنافق،ووالمؤمنوالكبير،والصغير،والمرأةالرجليقرأهحتى،القران

علانية5فيقرو،علانيةلاقرأنهوالله:فيقول،يتبعفلاالرجل38[ق51فيقرو

سنةمنولااللهكتابفيليسكلامايبتدعأومسجدافيتخذ،يتبعفلا

)2(.مراتثلاثمعاذقاله.وضلالةبدعةفانهواياهفاياكم!شو،اللهرسول

لا،العلماهلمشاورةالرأياجتهاد:عيينةبنسفيانقالماأحسنوما

عنه)3(.راهويهبنإسحاق5حكا.برأيهيقولأن

سنهاسبةمعلأحدرأيلاإنه:الناسلىإالعزيزعبدبنعمروكتب

لمجع)4(.اللهرسول

عنحميد،بن)5(عبيدةثناعدي،بنيوسفثنا:وضاحابنوقال

نإلشيء:الرجليقولأنإياكم:خثيمبنالربيعقال:قالالسائببنعطاء

أنهولم،أحرمهلمكذبت:وجلعزاللهفيقول،عنهنهىاوهذا،حرمالله

الكبير":التاريخ"انظر،جمةالترمصادرمنوالتصويب"عمير".:وفرعهالاصل(1)

.(441)8/":الكمالتهذيبو"35(،0)8/

33(،)ص/:وضاجوابن2(،0)5""السننفيوالدارمي(،1146)داودأبوأخرجه)2(

مختلفة.بألفاظمعاذ،عنطرقمن(.1)17:واللالكائي

36(.)6/":"الاحكامفيحزمابنأخرجه)3(

فيعبدالبروابن5(،)56":والمتفقهالفقيه"فيوالخطيب(،44)6الدارميأخرجه(4)

53(.)6/":"الاحكامفيحزموابن781(،/1)":لجامع"ا

":الكمالتهذيب"انظر،جمةلتر1مصادرمنوالتصحيح"عبد":وفرعهالاصل()5

وفروعه.(5/58)
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وجل:عزاللهفيقولبه)1(،أمرأوهذاأحلوجلعزاللهإن:يقولأو،عنه

به)2(.امرولمأحلهلمكذبت

يقولعوفبنالرحمنعبدبنسلمةأباسمعت:نضرةأبووقال

عنسنةتكوننإلاتفتفلا،برأيكتفتيأنكبلغني:البصريللحسن

منزلا)3(.كتاباو!ع!ماللهرسول

أرايت)4(.أرأيت:يقولمنومجالسةإياك:سلمةبنشقيقوقال

)5(.بالرأيلهاتعرضوالا،تمضيالسنةدعوا:الزهريوقال

فيهمنشأحتىمعتدلا،إسرائيلبنيامرزالماالزبير:بنعروةوقال

فاضلوهم)6(.بالرأيفيهمفاخذوا،الاممسباياأبناءالمولدون

بنسويدثنا:فقالمرفوعا")7(السنن"كتابفيماجهابنورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".الموقعينو"اعلامالخبرمصادرمنوالمثبت(،عنهأنه.ولم..عنهنهى"أو:الاصلينفي

حزمابنطريقهومن(،27501/):"لجامع"افيعبدالبرابنالطريقهذامنأخرجه

.(53)6/:"لاحكاما"في

5(.4)6/":"الاحكامفيحزموابن(،)165الدارميأخرجه

55(5)6/":"الاحكامفيحزموابن(،44)3/:""الاوسطفيالبخاريأخرجه

55(.)6/":"الاحكامفيحزمابنأخرجه

فيلبر1عبدوابن222(،)""المدخلفيوالبيهقي(،122)الدارميأخرجه

55(.)6/":"الإحكامفيحزموابن(،4701)2/":لجامع"ا

ضعيفإسناد"هذا5(:0/)1لزجاجة":1"مصباجفيالبوصيريقال)56(.رقم

البزاروأخرجه".الرحمنعبدبنمحمدبنحارئةواسمهالرجالأبيابنلضعف

فيالهيثميمال(،891)3/":الصحابة"معرفةفينعيموأبو4(،20)6/

والثوريشعبةوثقهالربيعبنقيسوفيهالبزار"رواه(:1/432):""المجمع
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عن،لبابةأبيبنعبدةعن،الاوزاعيعن،الرجالأبيابنثناسعيد،

أمريزللم":يقول!ب!ماللهرسولسمعت:قالالعاصبنعمروبناللهعبد

فقالوا،الأممسباياوابناء،لمولدونافيهمنشاحتىمعتدلاإسرائيلبني

واضلوا".فضلوابالرأي

بندلهعبدعن،المسيبيعنالصغاني،إسحاقبنمحمدورواه

عن،عائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،عروةبنيحىبنمحمد

ابناءلمولدونافيهمكثرحتىاسرائيلبنوهلكت"ما:قالأنه!م!مالنبي

.(1)وأهلكوا"فهلكوالمقاييسبادينهمفيفأخذوا،الأممسبايا

،الرأيمنفيهالناسوقعماذكرأنهشهابابنعنوهب،ابنوذكر

الذيالعلممنانسلخواإنماوالنصارىاليهودإن:فقال،السننوتركهم

فيه)3(.وأخذواالرأياشتقواحين)2(،يهمبأيد

واراءواياك،الناسرفضكوانمضىمنباثارعليك:الاوزاعيوقال

)4(.القوللكزخرفواوانالرجال

شيبةبيأابن.واخرجهحسن"إسنادهذا:القطانابنوقال.جماعةوضعفه

عمروهابنعلىموقوفاوكيعطريقمن)38747(

)474(.لمتفقه"1و"الفقيهفيالخطيبأخرجه()1

اتبعوا"."حين:""الاعلامفيوالاثر.مصادرمنوالتصحيح""حتى(:و)فالاصل(2)

".الرأي"استبقوا:وقيه(.21501/):"لجامع"افيعبدالبرابنذكره)3(

":الاحكام"فيحزمابنوعنه(،7101)2/:"لجامع"افيعبدالبرابنأخرجه)4(

233(.):""المدخلفيوالبيهقي(،)127:""الشريعةفيلاجريو52-53(.)6/

124



يوسفبيأعن،ستاذهوالطحاويشيخعمرانأبيابنوقال

ماأحسنوهورأيهذاعلمنا:حنيفةأبوقالقالا:زيادبن93[]قلحسنوا

منه)1(.قبلناهمنهبأحسنجاءناومن،عليهقدرنا

بنمالكسمعت:قالعيسىبنمعنعنعبدالبر)2(بنعمرأبووذكر

وافقفكلما،رأييفيفانظروا،وأصيبأخطئبشرأناإنما:يقولأنس

.فاتركوهالسنةو[]الكتابيوافقلموما،بهفخذواوالسنةالقران

هكذا؟يفعلونهلواحدا،واحدااللهنناشدهمبأناالقائلأصابولقد

قالوا:وإن،كاذبونأنهموأنفسهملىتعااللهليعلمن؛نعمقالوا:لئنفوالله

التوفيق.وبادله،اتباعهيدعونماخالفوافقدسكتوا؛أولا،

فيهماتالذيمرضهفيأنسبنمالكعلىدخلت:القعنبيوقال

يبكيك؟الذيما،اللهعبدبايا:فقلت،يبكيفرأيته،جلستثمفسلمت

لوددتوالله!منيبالبكاءأحقومنأبكيلاليوماقعنب،ابنيا:ليفقال

سعةليكانتوقدسوطا،سوطابرأسييفيهاأفتيتمسألةبكلضربتأني

)3(.بالرأيأفتلموليتنيإليهسبقتفيما

":"الاعلامفيالمصنفونقله.بنحوه)257-258("الانتقاء"فيعبدالبرابنذكره(1)

/2(431).

منه.المعكوفينبينوما775(./)1":لجامعا")2(

":لجامعا"فيعبدالبروابن،بلفظه57()6/":الاحكام"فيحزمابنرواه)3(

/2(7201)5
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بنبكرأبيعنالاجري،عن،خليفةبنمحمدعنعمر)1(أبووذكر

ينظرالذيمثل:يقولالشافعيسمعت:قالسنانبنأحمدعنداود،بي

يكونمافأعقل،برئحتىعولجالذيالمجنونكمثل،يتوبثمالرأيفي

به.قدهاج

قلبهوفيإلاالرأيفيينظرأحداترىتكادلاأحمد:الإماموقال

دغل)2(.

عليأبيعنيحيى،بنالرحمنعبدعنعبدالبر)3(،عمربنأبووذكر

أحمدالامامبناللهعبدعن)4(،الأنباريجعفربنمحمدعنالاسيوطي،

أبيه:عن

الاثارللفتىالمطيةنعمأخبارمحمدالنبيدين

نهارلحديثواليلفالرأيوأهلهلحديثاعنترغبنلا

أنوارلهاطالعةوالشمسالهدىطرقالفتىجهلولربما

فإغفل.:وفيه53()6/:""الاحكامفيحزمابنوعنه(،5301)2/:"لجامعا"في(1)

ورواه،أبيهعنأحمدالامامبناللهعبدعن(.24501/):"لجامع"افيعبدالبرابنرواه2()

داودبيأعنجعلهلكنعبدالبرابنطريقمن(53)6/دا:الاحكام"فيحزمابن

5(1/437):""النكتفيحجرابنإسنادهوصححاحمد.الامامعننيالسجستا

الفساد.:والدغل

،(1/941)الاعتقاد"شرح"فياللالكائيالابياتوذكر782(./1)":لجامع"افي)3(

)76("الحديثأهلشرف"فيوالخطيب274(،)2/الكلام!:"ذمفيوالهروي

قائل.إلىمصدركلفيونسبت

."الاخباري":"لجامع"افي(4)
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مقدارولابهتحيطحدلهافماالرجالاراءعنكدع

المتأخرين.منأحمدلغيرالاخيرالبيتوهذا

إسحاقأبيبن)1(يونسبنعيسىثنا،المباركبناللهعبدوذكر

أبيه،عننفير،بنجبيربنالرحمنعبدعن،عثمانبنحريزعن،السبيعي

علىأمتي"تفرقت!ي!:اللهرسولقال:قالالاشجعيمالكبنعوفعن

برأيهمالأموريقيسونقوم:أمتيعلىفتنةأعظمها،فرقةوسبعينبضع

")2(.الحلالويحرمونالحرامفيحلون

)1(

)2(

الخبر.مصادرمنوالتصحيحخطا"عن"و)ف(:الاصل

/)2"لجامعا"فيعبدالبرابنبهالمباركابنعنحمادبننعيمروايةمنأخرجه

منوعامة25(.)8/:"الاحكامو"62(/1):"المحلى"فيحزمبن1و(،3801

،(0923)7/البزارأخرجه،بهيونسبنعيسىعننعيمعنيروونهأخرجه

631،)3/:والحاكم(،1/185):عديوابن5(،0/)18:الكبير""فيلطبراني1و

198(.)2/عبدالبر:وابن)473(،و]لمتفقه"الفقيه"فيوالخطيب477(،4/

نعيمحديثفيمعينلابنقلت"622(:/)1تاريخه":"فيالدمشقيزرعةأبوقال

".لهشبه:قال؟يؤتىأينمن:قلتهفانكرههذا،

:حمزةبنعليبنمحمدوقال"703-803(:)13/:تاريخه""فيالخطيبقال

يحدثكيف:قلت،ثقةونعيم،أصللهليس:فقالهذا،عنمعينبنيحىسالت

له.شبه:قال؟بباطلثقة

عنويروىسعيد،بنوسويد،الرقيجعفربناللهعبدعليهنعيماو]فق:الخطيبقال

".عيسىعنكلهم،يونسبنعيسىبنعمرو

بنعيم،هذايعرفإنما"سويد:حديثفي(942)3/:"الكامل"فيعديابنوقال

المباركبنلحكما:لهيقالخراسانيرجلرواهثم،أجلهمنفيهالناسوتكلم
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والذيإلاعامليس:قالأنهمسعودابنعنبلغني:وهبابنوقال

ولا،عاممنأخصبعامولاعام،منأمطرعام:قوللامنه،شربعده

يقيسونقوميحدثثم،وعلمائكمخياركمذهابولكنأمير،منخيرأمير

وينثلم)1(.الاسلامفيهدم،يهمبرامورالا

بنعمرنهى:قالمجاهدعن،شيبةأبيبنبكرأبووذكر4[0ق1

)2(.المقايسةهيمجاهد:قال.المكايلةعنالخطاب

)1(

)2(

بسرقةيعرفونضعفاءقومسرقهثم،بهباسلاإنه:ويقالالخواستي،صالحأبو

سويد".وثالثهمطاهر،بنوالنضر،الضحاكبنالوهابعبدمنهم،لحديثا

منسرقوهإنهمعديابنقاللكنيونسبنعيسىعنرووهجماعةالخطيبوذكر

نعيم.

لحاكماصححهفقدذلكومع.وغيرهمعبدالبروابنوالبيهقيالمزارقالذلكوبنحو

35-1)7/:"الكمالتهذيب"وانظر!يخرجاهولمالشيخينشرطعلىإنه:وقال

.(4-1/69479):"التنكيل"و(،6206-01/00):السير"و"352(،

نيوالطبرا(،04)صعنها"والعهيالبدع"فيوضاجوابن(،491)الدارميأخرجه

الفقيه"فيوالخطيب2(،0)5""المدخلفيوالبيهقي(،501)9/:"الكبير"في

بنمجالدطريقمن(.4401)2/:""الجامعفيعبدالبروابن)483(،لمتفقه"و

فيحجرابنالحافظقال.بمثلهمسعودابنعن،مسروقعن،الشعبيعنسعيد،

فيهسعيدبنمجالدفيهلكن.جيد"بسندالطبرانيأخرجه"2(:0/)13":"الفتح

32(.)4"الحسنةالمقاصد"فيالسخاويذكرهاشواهدوله،باخرةتغيروقدضعف

وأخرجه(.481)("والمتفقه"الفقيهفيلخطيباشيبةبيأابنطريقمناخرجه

المدخل""فيوالبيهقي)65(،""العلمفيحرببنوزهير2(،)30الدارمي

ضعيف.سليمأبيبنليثإسنادهوفي2(.11)

128



عنمجالد،عن-عيينةابنهو-سفيانثنامنصور:بنسعيدوقال

إنماو)2(،أرأيترأيتواياكممسعود:بناللهعبدقال:قال)1(مسروق

واذاثبوتها،بعدقدمفتزلشيئاتقيسواولا،رأيتوبارأيتقبلكممنهلك

)3(.العلمثلثفانهعلم،لا:فليقليعلملاعماأحدكمسئل

جابر،يا:فقالعمر،ابنلقيني:قالزيدبنجابرعن)4(البخاريوذكر

ماضية.سنةأوناطقبكتابإلاتفتفلاتستفتىالبصرةفقهاءمنإنك

اللهكتابثلائة)5(:العلم:قالأنهعمرابنعن،نافععن،مالكوذكر

دري)6(.ولا،ماضيةوسنة،الناطق

"..عام"ليسالسالفلحديثاسندهوإنماوهذا،وفرعهالاصلفيالإسنادوقعكذا(1)

حلفثنامنصوربن.سعيد"..الطبرانيفيكماوإسنادهالناسخمننظرانتقالفلعله

مسعود".ابنعنالشعبيعنيزيدبوثناحليفةبن

الاصل.قيعليهاصحح)2(

":المجمع"فيالهيثميقال(،501)9/"الكبير":فينيالطبراالطريقهذامنأخرجه)3(

ضعيف.وهوالجعفيجابروفيهمسعود،ابنمنيسمعلمالشعبي(:1/432)

2(.240/):الكبير"التاريخ"في(4)

المصادر.منلتصويب1و""ثلاث:الاصل()5

،(001)5"الاوسط"فينيوالطبرا293(،)3/":"المعرفةفيالبسويأخرجه)6(

3(،.92-)8/":"الإحكامفيحزمبن1و(،1111)لمتفقه"1والفقيه"فيوالخطيب

عصامبنعمرطريقمنكلهم023()صالمقتيس""جذوةفيلحميدياطريقهومن

عمر(:وصوابه)كذاطاهرو.تحريف"حصينبن"عمرنيالطبراعندووقع.بهمالكعن

حزمابنإسنادفيلكنشيئاهفيهيذكرولم(281)6/:حاتمبيأابنذكرهعصامبن

:قالالمنذر،بنإبراهيم.حدثنا..":سياقهوهذالإسنادارجالأحدمنلعمرتوثيق
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السنة:قالالقاضيشريحاأن:عليبنمسلمةعنوهبابنوذكر

)1(.قياسكمسبقت

شيئاأقيسلا:قالمسروقعن،الشعبيعنعبدالبر)2(،ابنوذكر

اخافنيإ:عنهروايةوفي.رجليتزلأناخاف:قال؟لمه:قلتبشيء،

ئبوتها)3(.بعدقدميتزلان

نفسيفوالذي،والمقايسةإياكم:الشعبيعنايضاعمر)4(أبووذكر

ماولكن،لحلالاولتحرمنلحرامالتحلن،بالمقايسةأخذتملئنبيده

.فاحفظوه!اللهرسولأصحابعنبلغكم

)1(

)2(

)3(

)4(

الرعينيالعزيزعبدابنهو:وطاهر."مالكعن-ثقةوكانطاهر:قال-عصامبنعمرنا

مالكعنورواه."لجذوةا"فيجمتهتر03(.4)تقرطبةهلمنمحدث،لحسنأبوا

بالبواطيلمالكعنيحدثوهو(1/176):عديابنعندالسهميإسماعيلبنأحمد

منكراته.منهذاوعد

عليبنمسلمةوفيه،الطريقهذهمن32()8/:"الاحكام"فيحزمابناخرجه

":"تاريخهفيعساكرابنطريقهومن(،402)الدارميوأخرجههلحديثامتروك

فيعبدالبرابنوذكره.متروكليلهذابكرابوإسنادهوفي.قصةضمن93()23/

اسناد.دون(20501/):"لجامعا"

الخطيبوأخرجه32(.)8/:""الاحكامفيحزمابنوعنه(.4801)2/:"لجامع"ا

.()948"والمتفقهالفقيه"في

398(.2/):"لجامعا"

واخرجه33(.32)8/:""الاحكامفيحزمابنوعنه(،4701)2/:"لجامع"ا

عيسىوفيه.ببعضه(4)79"والمتفقهالفقيه"فيوالخطيب5،بنحو(،011)الدارمي

.متروكلحناطا
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)1(.بالقياستوضعلمالسنة:الشعبيعنمنصور،بنسعيدوذكر

ليقال:قالمسلمبن]صالح[)2(ثنا:القطانسعيدبنيحيىوقال

ليإبغضلقد،بالمقاييسخذتموالاثار،تركتمحينهلكتمإنما:الشعبي

الصعافقة)3(.هؤلاء-أهليكتاسةمنليإأبغضفلهو-المسجدهذا

،محمودةغيرتجارةيتخذونالذين""الصعافقة:العلمأهلبعضقال

)4(.رويةبلاالمضايقفيويقحمون

أدئهإلىفردوهشئءٍفيتنزعم>فإن:وجلعزقولهفيوغيرهعطاءوقال

وسنةاللهكتابلىإ95[:العساء/]<)5(الأخرواليومباللهتؤمنونإنكنغوالرسول

.6()رسوله

لىفإقبضفإذاحيا،دامماالرسوللىإيرد:مهرانبنميمونوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

98(،1/):"المحلى"فيحزموابن)227(،"المدخل"فيالبيهقيأخرجه

33(.)8/:"الاحكامولا

الاثر.مصادرمنوالتصويبمحمد"":وفرعهالاصل

لخطيباأخرىطرقومن2(،251،)28"المدخل"فيالبيهقيالطريقهذامنأخرجه

37(.9360-)8/:"الطبقات"فيسعدوابن(،4،005)99"والمتفقه"الفقيهفي

،مالرأسبلاالسوقفييدحلونالذينهم"(:57)3/:"النهاية"فيالاثيرابنقال

علملاهؤلاءاناراد...صعفقواحدهم.فيهمعهدخلشيئاالتاجراشترىفإذا

".مالرأسلهمليسالذينالتجاربمنزلةفهم،عندهم

)ف(.فيكملهاو،التصحيحعلامةوعليها)واليوم(:قولهلىاالاصلفيالاية

765(./1)":الجامع"فيلبر1عمدوابن(.175)7/؟الطبريأخرجه
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)1(.سنته

ابنوكيعسمعت:قالعبدربهبنيزيدثنا)2(،الدمشقيزرعةأبووذكر

أباسمعتنيفا،الرأياحذر:الوحاظيصالحبنليحيىيقوللجراجا

قياسهم.بعضمنأحسنالمسجدفيالبول:يقولحنيفة

ثنا،عمرانبيأبنعمرانثنا،غليببنلحسناثنا،الطحاويوذكر

محمدسمعت:قالهندبيأبنداودحدثني،الطائفي)3(سليمبنيحتى

عبدتوانما،إبليسقاسمنوأول،شؤمالقياس:يقولسيرينابن

)4(.بالقياسوالقمرالشمس

ريبولا،ذكرناهما)5(أضعاف41[]قأضعافهذافيوالاثارقالوا:

عنالثابتةالسننخلافالمتضمنالباطلالقياسيتناولالذمهذاأن

به.ويردونهاعليهاأصحابهيقدمهالذي!ت!م،اللهرسول

!هالنبيعنجاءتالصريحةالصحيحةالسنةأنريبولاقالوا:

علىيكونإنماالصحيحوالقياس،موضعفيوتركه،موضعفيبالرفع

766(./1):"لجامعا"فيالبرعبدوابن(.186)7/:الطبرياخرجه(1)

وابن56(،0)"والمتفقهالفقيه"فيالخطيبطريقهومن5(.1/70):""تاريخهفي)2(

35-36(5)8/:"الاحكام"فيحزم

الاثر.مصادرمنلمثبتوا"سلمان":وفرعهالاصل)3(

الدارميأخرىطرقومن32(.)8/:""الاحكامفيحزمابنالطريقهذامناخرجه(4)

.(05)6"والمتفقهالفقيه"فيوالخطيب(،131)8/جرير:وابن(،1)59

)ف(.منوسقطت،الاصلفيعليهاصحح)5(
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فيباطلاكانبالسنةثبتمامخالفةالقياستضمنفاذا،بالسنةثابتأصل

؟!السنةعلىيقدمفكيفنفسه

بالتكبيرةالرفعاختصاصأيضاذكرتموهالذيالقياسفيوأينقالوا:

لكمقالولو؟التخصيصوهذاللقياسوما،الانتقالاتسائردونالاولى

فكمابالتكبير،ويختمهابالتكبيريبتدئهاولهذاكاخرها،الركعةأول:قائل

ابتدائها.فييسوغلا)1(الركعةانتهاءبعدالرفعيسوغلا

اليدينرفعفيهيسوغفلاطرفيها،أحدالصلاةفيالدخوليضاو

لاقياسكمجنسمنأنهمعالقياسهذاتقبلونأكنتممنها.الخروجكطرف

تموهذكرماردلزمكم،الصريحةالسنةلمخالفتهتموهرددوإنبينهما؟فرق

بينهمافرقولا،الصريحة)2(الصحيحةالسنةمخالفةلاجلالقياسمن

التوفيق.وبالله،ألبتة

العبودية،ظاهرةالمعنىمعقولةالصلاةأفعالإن:قولكمماوقالوا:*

فاعلهحالأشبهفمافيه؟واستكانةخضوعيو؟اليدينرفعفيمعنىيو

!الطيرانيريدمنبحال

لمجيراللهرسولسننأمثالهوعنعنهتصانالذيالباطلالكلاممنفهذا

محضاعتراضإلاهذاوهل،الامثالبهلهاتضربنوبه،تعارضأن

لا..."."كذلك)ف(:)1(

)ف(.منسقطت)2(
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بالراح؟لهاودفعالسنةعلى

أولفيأيديكمرفعتمفلم،زعمتمكماالامركانفإذا:نقولثم

كانوإن؟ذكرتموهلماالمحلهذافيالرفعبتركحكمتموهلا؟الصلاة

ولىالصلاةأولفييطيرأنلهسوغتمفلميطير،أنيريدمنيشبهالرافع

؟!منهوالرفعالركوععندالطيرانلهتسوغوا

حين-اللهرحمهما-حنيفةلأبيالمباركبناللهعبدأجابوبهذا

أبولهقالسلمفلفامنه،والرفعالركوععنديديهفرفع،جانبهلىإصلى

(1!)مرةأوللطرتأطيرأناردتلو:اللهعبدفقالتطير؟أنأتريد:حنيفة

عشرإشارةبكلولهومحاسنها،الصلاةزينةمنهووالرفعقالوا:

.حسنات

2(.عنه)حمدأالامامذكره،حسناتعشرإشارةبكللهعامر:بنعقبةقال

عندالايديرفعالصلاةوزينة،زينةشيءلكلعمر:بناللهعبدوقال

)3(.يرفعأنيريدوحين،يركعأنيريدوحين،الافتتاح

:فقال،الصلاةفياليدينرفعمعنىعنسئلوقدالشافعي42[]قوقال

فيوالبيهقي(،4484)9/:(مسائله"فيراهويهبنإسحاقعنالكوسجأخرجه(1)

كتابفيوالبخاري22(،9)9/:التمهيد""فيعبدالبروابن82(،)2/:"الكبرى"

معلقا.(701)ص"الرفع"

.3(1)ص/تقدم(2)

3(.1)ص/تقدم)3(
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)1(.للسنةواتباعللصلاةوزينةاللهلامرتعظيمهو

خضوع:وغيرهالافتتاجفياليدينرفعمعنىعبدالبر)2(:ابنوقال

!شم!و.اللهرسوللسنةواتباعوجل،عزللهوتعظيموابتهال،واستكانة

.الصلاةزينةمنإنهالعلماء:بعضقالوقد

بناللهعبدأن،الفهرياللهعبدبنعياضأخبرني:قالوهبابنذكر

فيها)3(.الايديورفعالتكبيرالصلاةوزينة،زينةشيءلكل:يقولكانعمر

كان:قالعيالشأبيبنالنعمانعن،عجلانابنعن،لهيعةابنوعن

الافتتاج،عندالايديورفعالتكبيرالصلاةوزينة،زينةشيءلكل:يقال

)4(.يرفعأنيريدوحين،يركعانيريدوحين

حسنة.إصبعبكللهعامر:بنعقبةوقال

الفقهاءعللعلىتجريلا،كئيرةوحكماعللالذلكالناسذكروقد

وليس،لىوذكزهاتركفرأينا،والمناسباتلحكمامنيذكرونهوما

بدونالامتئالمنوالبراءة،للعبوديةوالتسليم،السنةاتباععلىإلاالمعول

تتلقىبل،الامتثالعنويخرج،العبوديةفييقدجهذافإن،الحكمةظهور

يظهر.لمأوحكمهوجهلناظهرسواء،والاذعانوالطاعةبالسمعالسنة

،(562-1/156):"السننمعرفة"وانظر.بنحوه7(11)8/:"الأم"انظر(1)

للبيهقي.8(22/):"الكبرىو"

.(1/704):الاستذكار""في(2)

قريبا.سلف)3(

31(.)ص/تقدم)4(
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علىرداذلكلكان،والمناسبةالحكمةظهوربعدمالسننردتولو

ولو،العنقمنالعبوديةلربقةوخلعا،المتابعةعنوخروجا!شم!و،الرسول

لبطل؛والمناسبةالحكمةفيهرأىماإلاالسنةمنيقبللاأنللعبدساغ

هذامنباللهوعياذا،الرادينلردعرضةوصار،المبطلونبهوتلاعبالدين

التوفيق.وبالله،الباطلأيالي

***
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فصل

بالرفع[القائلينادلةعلىلخفضباالقائليناجوبةفي]

حجراتدعواولم،سهامكمالرمياستنفدلقد:أيديهمالخافضونقالى

هذهفيلكمكانتالدولةأنوظننتم،بهرميتموناإلاقشعا*1(ولامدراولا

الحربنو،كرتهمأمنتمحيثلىإبمنازعيكمبلغتالهزيمةنو،الكرة

حميالان!وهيهاتلاربابها،الغنائمبردتوقدأوزارها،وضعتقد

مبارز؟منهل:الفرسانوقال،لحربارحىواستدارت،الوطيس

،حسابفيلكميكنلمالمناظرةجيوشمنكمينللقاءالانفاستعدوا

وإلامنا،المسألةهذهفيلحقباأولىكنتم،وكسرتموهلهثبتمفإن

.المستعانوبالله،بكمأولىلحقالىإفالرجوع

وبهتعولونعليه[الذيعمربن]عبداللهحديثفاما43[*2(]ق

وعنه،نافعوعنهجمي!ر،النبيعنعمرابن[يرويه،يثال!]ولفهذا،تصولون

به.يقتدونهلهاو،وقتهفيالمدينةأهلإمام.[....].مالك

والرفعالركوععنداليدينرفععنمالكاسألت:القاسمابنقالوقد

.منسوخلحديثاأنلىإوذهب.مرةأول[فييرفع:]فقال؟منه

لحجرواالمدرمنالارضوجهعنيقلعماوهو،قشعةاوقشعجمع:القشع(1)

274(.)8/:"العرب"لسان.وغيرها

فيفاجتهدتكلماتها،ببعضفذهبتشديدةرطوبةأصابتهاأ()43الورقةهذه)2(

اثارهاهمنبقيبمامستعينامعكوفاتبينإكمالها
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التكبيرمنشئفياليدينرفعأعرفلا")1(:"المدونةفيمالكوقال

خفيفا.شيئاالصلاةافتتاحقيإلارفعولاخفضفي

به[)2(.]العمليعرفلابهيريد:يونسابنقال

:وقالضعيفا،الصلاةفياليدينرفعيرىمالكوكان:القاسمابنقال

الاحرام)3(.ففيكانإن

أهل[]متقدمرايتإذا:عبدالاعلىبنليونسالشافعيقالوقد

)4([)5(.الحقأنهشكعليكيدخلفلاشئ]علىالمدينة

خيرالمدينةأهلعن)6(المتقدمةالسنة:مهديبنالرحمنعبدوقال

)7(.الحديثمن

يا:فقال؟بالاختلافأصنعكيف[دري]ما:حزمبنبكرلابيرجلوقال

)1(.)1/71(

طبعةمنإليهاالعزوواستفدت(.تطبعلمرسالة-694)2/:يونسلابن"لجامعا")2(

الكويت.

2(،12)9/:التمهيد""وانظر98(./1):تهذيبها"و"71(،/1):"المدونة"فيذكره)3(

(01-7018)ص/:"وأصحابهمالكأقوالاختلافو"(،1/804):الاستذكار"و"

البر.عبدلابنثلاثتها

."الحقأنهشكيدخلك":الاصلفيتحتمل)4(

97(./1):التمهيد""فيعبدالبرابنأخرجه)5(

ه"من":الاصل)6(

97(./1):التمهيد")فيعبدالبرابنأخرجه)7(
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.(1)لحقاأنهتشكفلاأمرعلىمجمعينلمدينةاأهلوجدتإذاأخيابن

زمانهفيالابلأكبادالناسضرب[]الذيالهجرةدارإماممالكفهذا

منه.أعلمعالمايجدوافلم

)2(.النجمفمالكالاثرجاءإذا:الشافعيقال

)3(.حلقهعلىاللهحججمنمالككان:معينابنوقال

ويحيىومالكشعبة:رسولهعلمعلىاللهأمناء:النسائيوقال

)4(.القطان

خمسينمناكثرمنذالمنامفي!ك!ي!النبيرايت:رمحبنمحمدقال

:قالنأخذ؟يهمافبأيختلفانوالليثمالكاإن،اللهرسوليا:فقلتسنة،

)5(.مالكمالك

لمجو،اللهرسولمسجددخلتنيأمناميفيرايت:الدراورديوقال

منفدخلانس،بنمالكأقبلإذ؛الناسيخطبع!رواللهرسولفوافيت

فسلمنه،دناحتىليإليإ:قال!شيالهاللهرسولأبصرهفلماالمسجد،باب

.(1311)2/:"لجامع"افيعبدالبرابنذكره(1)

فيعبدالبروابن(،1/41):"والتعديللجرحاتقدمة"فيحاتمبيابنأخرجه)2(

63(./1):التمهيد""

49(.)8/:السير""وفي74(،1/):التمهيد""فيذكره)3(

62(./1):التمهيد""فيعبدالبرابنأخرجه4()

76(.)ص/الانتقاء":"فيعبدالبرابنذكره)5(
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)1(.مالكخنصرفيفوضعه،خنصرهمنتمهخا

فيمالكمعجالساكنت:أبيهعنالزبيرياللهعبدبنمصعبوقال

هذا،فقالوا:أنس؟بنمالكأيكم:فقالرجلأتاهإذلمجم!م،اللهرسولمسجد

!م!ماللهرسولرأيتلقدوالله:وقال،صدرهلىإوضمهواعتنقهعليهفسلم

ترعدبكفأتيبمالكائتوا:فقال،الموضعهذافيجال!االبارحة

اجلس:وقال-وكناك-اللهعبدأبايابأسبكليس:فقال،فرائصك

إليكضمه:وقالمنثورا،مسكافملأه،ففتحتهحجركافتح:قال،فجلست

وإنتغر،ولاتسرالرويا:وقال،مالك44[]قفبكى:قال.أمتيفيوبثه

وجل)2(.عزاللهاودعنيالذيالعلمفهوروياكصدقت

الناسأنالمنامفيرأىرجلأأنعبدالبر)3(:بنعمرأبووذكر

،الغرضيخطئفكلهمغرض،فييرمونالاسكندريةجبانةفياجتمعوا

بنمالكهذافقالوا:هذا؟من:فقلت،القرطاسفيصيبيرميبرجلوإذا

أنس.

لحديثاراويوهوضعيفا،وراهالرفعمالكأنكروقدقالوا)4(:

لدبخلافهعملإذاالحديثوراويهعندهنسخهعلىيدلوهذا،بهعلمو

عبدالبرابنوذكره236(،)2/:لمسانيد"واالسننلرواةالتقييد"فينقطةابنأخرجه(1)

78(.)ص/:الانتقاء""في

78-97(.)ص/:الانتقاء""فيعبدالبرابنأخرجه2()

97(.)ص/:"الانتقاء"في)3(

الرفع.عدميرونمنأي(4)
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فبطلت،عدالتهفيلقدحذلكلولااذ؛نسخهأوالحديثضعفعلى

يته.ارو

له،الراويمذهببمخالفةالحديثيعللونالحديثأئمةيزلولم

فيهريرةأبيعنالمسيبابنعنالزهريحديثالبخاريعللكما

كانوانحولها،ومافالقوهاجامداكانإن":فقال،السمنفيتقعالفارة

السمن؛فيتقعالفأرةعنسئلشهابابنبانتقربوه")1(=فلامائغا،

)2(.يفصلولمالسمنويؤكلحولها،وماتلقى:فقال

شيبةأبيبنبكرأبوروىكماللحديثأيضاعمرابنمخالفةوكذلك

)1(

)2(

طرقمن(4913،)3913حبانوابن384(،2)داودوأبو)7177(،حمدأأخرجه

عن:الصوابانوقالوا:هذهمعمرروايةالائمةعللوقد.بهالزهريعنمعمرعن

اخرجه!.النبيعن،ميمونةعن،عباسابنعن،اللهعبدبناللهعبيدعن،الزهري

عيسىأبوقال(.2365538.0455،)235،الزهريعنطرقمنالبخاري

حديثوهو":هذهمعمرروايةمن()8917ميمونةلحديثإخراجهعقبالترمذي

وحديث:يقول(البخاري)أيإسماعيلبنمحمدوسمعت:قالثم.محفوظغير

فيه:وذكر!ي!،النبيعن،هريرةابيعن،المسيببنسعيدعن،الزهريعنمعمر،

"-تقربوهفلامائعاكانوان،حولهاومافالقوهاجامداكانإذا":فقال،عنهسئلأنه

ابنعن،دثه1عبيدعن،الزهريحديثوالصحيح:قالمعمر،فيهأخطأخطأ،هذا

"اهـ.ميمونةعن،عباس

الذائب.أولجامداالسمنفيالفأرةوقعتإذا:باب)9553(عنهالبخاريأخرجه

1/4،34):"الباريو"فتج،للمصنف(184-418376/):"السننتهذيب"وانظر:

حجر.لابن067(9-668/
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ما:قالمجاهدعنحصينعنعياشبنبكرأبوحدثنا"مصنفه")1(:في

يفتتح.مااولفيإلايديهيرفععمرابنرايت

مسلم.شرطعلىصحيحسندوهذا

قدثم،يديهيرفعغ!موالنبيرأىقدعمرابنفهذا")2(:الطحاويقال

راىقدمانسخعندهثبتوقدإلاذلكيكونفلالمج!،النبيبعدالرفعهوترك

بذلك.الحجةعليهوقامت،فعله!لمجوالنبي

منكر.حديثهذا:قائلقالفإن:قال

سبيلا.ذلكلىإيجدفلنذلك؟علىدلك)3(وما:لهقيل

رويمايوافقمايفعلعمرابنرأىأنهذكرقدطاووسافإن:قالفان

ذلك)4(.من!النبيعنعنه

أنيجوزفقدمجاهد.خالفهوقدطاووس!ذلك،ذكرفقد:لهقيل

بنسخه،لحجةاعندهتقومأنقبليفعلهطاووسراهمافعلعمرابنيكون

مجاهد.ذكرهماوفعلفتركه،بنسخهلحجةاعندهقامتثم

يتحققحتى،الوهمعنهوينفى،عنهمرويمايحملأنينبغيهكذا

.(8829،701-)صمنكرحديثوأنه،يجهتخرتقدموقد.2(4)67رقم(1)

)1/225-226(.الاثار":معانيشرحفي)2(

.ـ([دليلك")ف(:وفي،الطحاويوكتابالأصلفيكذا)3(

.3(1/)صطاووساثرتخريجتقدم(4)
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.(1")ياتلروااأكثرسقطوالا،ذلك

عن،ادمبنيحيىحدثنا:شيبةأبيابنقال،الخطاببنعمروكذلك

عنعدي،بنالزبيرعنأبجر،بنالملكعبدعن،عياشبنالحسن

صلاتهمنشئفييديهيرفعفلمعمرمعصليت:قالالاسودعن،إبراهيم

وأباوإبراهيمالشعبيورايت[)2(:الملكعبد]قال،الصلاةافتتححينإلا

)4(.الصلاةيفتتحونحينإلا)3(يرفعونلاإسحاق

أيضا.مسلمشرطعلىصحيحسندوهذا

يرفعقطفقيهايترما:قالعياشبنبكرأبيعن)5(الطحاويوذكر

الاولى.التكبيرةغيرفييديه

إلايديهيرفعلمأنهالخطاب45[]قبنعمرعنئبت)7(أيضا)6(:وقال

الاولى.التكبيرةفي

ومحل،الوحيمهبطفيالقاطنونوهم،قاطبةالمدينةأهلفهؤلاء

.الطحاويكلامانتهى(1)

84(.)ص/و]نظرالمصادر.منواستدركتاه،الاصلمنسقط)2(

الاصل.فيعليهاصحح)3(

.(48/ص)يجهتخرتقدم(4)

228(./1):الاثار"نيمعا"شرحفي)5(

2(.1/27):نفسهلمصدرا)6(

عمر،عنالاثرصححالطحاويلانخطا،""نبئتو)ف(:نقط،بلاالاصلفي)7(

أئبت.مافالصواب؟""نبئتيقولفكيف
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التنزيل،لاسبابالمشاهدون،الاحكامومقر،الايمانومارز،التنزيل

قديماالكوفةفقهاءتركهعلىوافقهموقد،الاحوالقرائنعلىالمطلعون

وحديثا.

تركواالامصارمنمصرا)2(نعلملا)1(:المروزينصربنمحمدقال

الكوفة،أهلإلاالصلاةفيوالرفعالخفضعنداليدينرفعجمعهمبا

وأصحابهما.مسعودوابنعليفمنهم،الاحرامفيإلايرفعلافكلهم

أبيعن،شعبةعن،أسامةبوووكيعحدئنا)3(:شيبةأبيابنقال

إلاأيديهميرفعونلاعليصحابواللهعبدأصحابكان:قالإسحاق

.يعودونلائم:وكيعقال.الصلاةافتتاحفي

مسعود)4(.بناللهعبدمنصاحباأفقهكانما:الشعبيقال

)5(.القريةهذهسرجاللهعبدأصحابكانجبير:بنسعيدوقال

الشعبي.ومنهم

عنسوار،بنأشعثعن،المباركابنعن،شيبةبيأابنروى

التمهيد":"فيعبدالبرابنذكركماالكبير.كتابهمناليدينرفعفيكتابهفي(1)

سفيانقولإلاقيهيذكرفلم(48)صالعلماء""اختلافكتابهأما(1320)9/

.الرفيلجمهوراومذهبوالأوزاعي

."أحدا":()ف(2)

5(1642)رقم)3(

.(581)33/:"تاريخه"فيعساكروابن(،134)8/:""الطبقاتفيسعدابنأخرجه(4)

.(132)8/:""الطبقاتفيسعدابنأخرجه)5(
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يرفعهما)1(.لاثمتكبيرةأولفييديهيرفعكانأنه:الشعبي

)2(.الشعبيمنماضيةبسئةأعلمرأيتما:مكحولقال

)3(.يديهيرفعلاكان،الثوريسفيانالكوقةأهلإمامومنهم

ولو)4(.الحديثفيالمؤمنينأميرالثوريسفيان:عاصمأبوقالوقد

وكثرةكثرتهممع،الاعلامهؤلاءعلىخفيلمامنسوخغيرثابتاالرفعكان

أربعمائةبهانزلأنهالحفاظبعضذكرفقد،الصحابةمنبالكوقةنزلمن

وفقهاوهما،والكوفةالمدينةالمصرينلهذينتتعالعلمفيوالناس،منهم

علىبعضهمويرد،يتباريانكانااللذانهماالمصرانوهذان،الناسأئمة

علماءوكان،ويبارونهمالمدينةعلماءيناظرونالكوفةعلماءوكان،بعض

ولهميقصدونفاياهم،الكوفةعلماءغيرمقابلتهميرونلاالمدينة

هؤلاء؟!غيرالناسفمن،يستعدون

)9246(.رقم)1(

23(.1/0)2بغداد":"تاريخفيلخطيبو372(،)8/":"الطبقاتفيسعدابنأخرجه)2(

فينعيموأبو73(،)8/:حاتمبيأابناخرجه.الزهريفيأيضامكحوللهاقاوقد:أقول

36(.0)3/:"لحلية"ا

":لجامع"افيوالترمذي(،128)ص/""الرفعكتابفيالبخاريعنهذكره)3(

2(.13)9/"التمهيد":فيعبدالبرو[بن(،43)2/

بيأ"شرحفيوالعيني222(،/1)":واللغاتالاسماءتهذيب"فيالنوويذكره()4

لجرح"اانظر،الحديثئمةمنواحدغيربذلكوصفهوقد07(./1)داود":

.عديلابن81(/1):"و"الكامل2(،1/181،4/52):"والتعديل
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بهذامحفوظاكانفلو)2(،الصديقبكرأبيحديثماوقالوا)1(:*

أحديرورلمولما،السننوكتبوالمسانيد،الصحاحفيلكانالاسناد،

شيئا.الوسطفيأنعلىدل،كالشمسالشهرةفيواسنادهمنهم

يذكرونوغيرهالبخاريمثلالبابهذافيالمصنفون!اللهسبحانويا

الصديق،دونهوعمنواثارا،لحويرثابنومالكحجر،بنوائلحديث

هذا،مثلع!يماللهرسولوخليفةالاكبرالصديقعنعندهمويكون

تكادمماهذا!واعادتهوابدائهبهمنازعهمورميإخراجهعنويصبرون

وعاداتهم.العلمأهلطباعتحيله

فيشرطهمنهوبمااحتج("اليدين"رفعكتابفيوالبخاري

لحديثاهذاالبابفييكون46[]قفكيف،شرطهمنليسوبما،الصحيح

؟!ألبتةإليهيشيرولايذكرهلائمالشهير،القويمالاسنادبهذاالعظيم

أيضا،فيهالكلامفكذلك؛)3(الخطاببنعمرحديثوأماقالوا:*

رواهماهوعمرعنالثابتأن)4(وبين،ضعفهعلىتدلأخرىزيادةمع

منشئفييديهيرفعفلمعمرمعصليت:قالالاسود،عنإبراهيم

نأبعدهذهلحججهمالمولفنقض(167)صوسياتي.الرفععدميرونمنأي(1)

.واحدةواحدةيسردها

.(9-8/ص)يجهتخرتقدم(2)

.(11-01)ص/يجهتخرتقدم)3(

."وتبين":()ف(4)
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)1(.صحيحبإسنادعنهشيبةابيابنذكره.الصلاةافتتححينإلا،صلاته

به،الناسخصو،بشعبةالناسأعلمأنأيضا:ضعفهعلىويدل

عن،طاووسعن،عتيبةبنلحكماعنعنهرواهغندر:لحديثهحفظهمو

النضر)2(.أبيمنشعبةفيأثبتوهو،بهيجاوزهلمعمر،ابن

أبيبنالرحمنعبد5سندففي)3(؛طالبأبيبنعليحديثماو*

حاتم:وأبوهوأيضاوقال،الحديثمضطربهوحمد:أالإمامقالالزناد،

ابنوقال،مهديابنتركه:عليبنعمرووقال،بحديثهيحتجلا

ضعيفا)4(.أصحابناعندكان:المديني

العلمأهلبيناختلافلاهذاالرحمنعبدحديث>5(:الطحاويقال

*6(الاثباترواهالذيأصلهنو،عقبةبنموسىعلىمنهخطأأنهلحديثبا

شيء.الرفعذكرمنفيهليس-جريجابنمنهم-عقبةبنموسىعن

بكرأبوثنا،يونسبنأحمدثناداود،أبيابنثنا")7(:الطحاويقال

اللهرضيعليعن-عليأصحابمنوكان-أبيهعن،عاصمعن،النهشلي

84-86(.)ص/بالشذوذعليهاالعلماءوحكم،الروايةهذهعلىالكلامتقدم(1)

شعبة،اصحابمنثلاثةالنضرأباتابعأنهلحاكماكلام(11-01)ص/تقدم)2(

2(.10)ص/لحجةالهذهالمولفنقضوسياتي،الطريقينلكلاوتصحيحه

.(21-11)ص/يجهتخرتقدم)3(

.(4004/)":الكمالتهذيب"فيالمزيوغيرهاالاقوالهذهذكر(4)

31-32(./)15":المشكل"شرحفيبمعناهوهو،بنصهكلامهأجدلم)5(

تحريف."الاثنان":()ف()6

225(.1/)الاثار":معاني"شرح)7(
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بعد.يرفعلاثمالصلاةمنتكبيرةأولفييديهيرفعكانأنه:عنه

أحدعلىالزنادأبيابنحديثأندلقدهذاكليببنعاصمفحديث

كماأصلا،الرفعذكرفيهيكونلاأوسقيما،نفسهفييكوننإما:وجهين

وحدثنارجاء.بناللهعبدثنا:قالحدثناخزيمةابن)1(فان،غيرهعنهرواه

أبيبنالعزيزعبدثناقالوا:والوهبيصالحبناللهعبدثناداود،أبيابن

إسنادهفيالزنادأبيابنحديثمثلفذكروا.الفضلبناللهعبدعن،سلمة

ذلك.منشيءفيالرفعيذكرواولم،ومتنه

ارتفعفقدخطأ؛الزنادأبيابنوحديث،المحفوظهوهذاكانفإن

حجة.خطأبحديثلكميجبأنبذلك

،غيرهروىماعلىزادلانهصحيحا؟الزنادأبيابنروىماكانوان

ثبتوقدإلابعدهالرفعهويتركثميرفع!ك!يمالنبيليرىيكنلمعليافان

يرىلامنلقوللحجةاأكبرففيهصحإذاعليفحديث،الرفعنسخعنه

)2(."الرفع

المتن،مضطربفحديبلحويرث)3(،ابنمالكحديثوأما:قالوا*

".أذنيه"فروعبعضها:وفي،"أذنيهبهمايحاذي"حتى:ألفاظهبعضفيإذ

خطاهأبي"ابن"و)ف(:الاصل(1)

33-34(.)15/:"المشكلشرحفيبنحوهايضاوهو.الطحاويكلامانتهى)2(

.(51/)صيجهتخرتقدم)3(
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عروبة،بيأبنسعيدعن،عليةبنإسماعيلورواه"1(:)البيهقيقال

هشامقالهوكذلك،"أذنيهمنقريبايجعلهماحتىيديه"رفع:وقال

حتى":فقال،قتادةعن،شعبة47[]قورواه)2(،قتادةعن،الدستوائي

"")3(.منكبيه"حذو:روايةوفي،"أذنيهفروعبهمايحاذي

به.الاحتجاجفسقط،محفوظغيرأنهعلم،ألفاظهاضطربتقدكانوإذا

فكيف،مرتينأومرةذلكفعللحويرثابنمالكلعلوأيضاقالوا:

ماتأنلىإوسفراحضرامعهيصلييزللممنحديثعلىحديثهيقدم

ألفعشرينمنأكثرمعهصلىقدولعلهمسعود؟بناللهعبدوهو!رو

الاستطالة،غايةبهلاستطلتمجانبكممنكانلوالترجيحهذاومثل.صلاة

.المستعانواللهعلينا،بهولناديتم

2(.5)2/:"الكبرى"السننفي(1)

فروعلىإ:الاخرىالروايةفيوقالعنهالروايتينإحدىفي..":السننفيبعده)2(

."...شعبةورواه،أذنيه

فيخيرلجميعبايؤخذأنفاماالرواياتهذهاختلفت"واذا":البيهقي"سننفيبعده)3(

يختلفلممنبروايةويؤخذ،عليهية1الرواختلفتمنروايةتتركأنوامابينهما،

أولىوالعددعدد،حديثوانهاإسعادا،ثبتلانها:اللهرحمهالشافعىقال.عليه

الواحد".منلحفظبا

914



فصل

ضادهقد")2(:الطحاويفقالحجر)1(؛بنئلوحديثوأماقالوا:

ذكر،مايفعللمجمالنبيرأىيكنلمأنهاللهعبدعنذكربماإبراهيم

كانقد)3(،وائلمنبأفعالهوأفهمجميم،اللهلرسولصحبةأقدماللهفعبد

عنه.ليحفظواالمهاجرونيليهأنيحبلمجداللهرسول

كان:قالأنسعنحميد،ثنابكر،بناللهعبدثنامعبد،بنعليحدثنا

عنه.ليحفظواوالانصارالمهاجرونيليهأنيحبعفيواللهرسول

:وقال،مثلهبإسنادهفذكربكر،بناللهعبدثنا،بكرةأبوحدثناوكما

".والنهىالأحلاماولومنكم"ليلني

:قال،شعبةثناعمر)4(،بنبشرثنا،مرزوقبنإبراهيمحدثناكما

عنمعمر،أبيعنيحدثعميربنعمارةسمعت:قال،سليمانأخبرني

اولومنكم"ليلني[:]يقولع!مراللهرسولكان:قال،الانصاريمسعودبيأ

".يلونهمالذينثميلونهمالذينثموالنهىالأحلام

شعبة،ثناجرير،بنوهبثناقالا:مرزوقوابنبكرةأبوحدثناوكما

.(61/)صيجهتخرتقدم(1)

-227(.1/226)الاثار":معاني"شرح)2(

".و"وائل""وأفهمعلىالناسخصحح)3(

وكتاب355(،/1)":الكمالتهذيب"منوالتصحيحخطأ"عمرو"و)ف(:الاصل(4)

.الطحاوي
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كعب:بنأبيليقال:قالعبادبنقيسعن،إياسعن)1(،جمرةبياعن

".يلينيالذيالصففيكونوا":!ك!م!ماللهرسوللناقال

أفعالهليعلمواجميو،النبيمنيقربونكانواالذينأولئكمنكانفعبدالله

أولىفهوذلكمنحكوافما،ذلكالناسليعلمواهي،كيفالصلاةفي

.الصلاةفيمنهمأبعدكانمنبهجاءمما

متصل.غيراللهعبدعن،إبراهيمعنذكرتموهما:قالوافان:الطحاويقال

صحتهبعدإلايرسلهلماللهعبدعنأرسلإذاإبراهيمكان:لهمقيل

حدثتنيإذا:الاعمترلهقالفقد.اللهعبدعنالروايةوتواتر)2(،عنده

جماعةحدثنيهحتىذلكأقلفلم،اللهعبدقال:لكقلتإذا:فقالفأسند،

حدثني.الذيفهو،اللهعبدعنفلانحدثني:قلتواذا،اللهعبدعن

أبوشك-عمربنبشرأووهبئنا،مرزوقبنإبراهيمبذلكحدثنا

بذلك.الاعمشعن،شعبةعن-جعفر

مامخرجمنأصحعندهفمخرجه،اللهعبدعنأرسلهماأنفأخبر

لماللهعبدعنأرسلهالذيهذافكذلك،اللهعبدعنبعينهرجلعنذكره

بعينهرجلعنيرويهمامخرجمنأصحعندهومخرجه48[]قإلايرسله

الكبير":التاريخ"فيترجمته.البصريعمرانبننصرواسمه،المهملةوالراءلجيمبا(1)

الظحاوي:وكتاب)ف(فيووقع(.465)8/لتعديل":1ولجرحو"ا(،-الكنى19)8/

تحزم.وهو"حمزة"أبو

والمعنى،ب1الصوهوالاصلفيوما.""وتواترت(:)ففيوغيرها.الاصلفيكذا2()

الله.عبدعنوتتواترية1الروتصححتىيرسللاابراهيمأن
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بنالرصنعبدحديثفيمتصلارويناهفقدذلكومع.اللهعبدعن

)1(.صلاتهسائرفياللهعبديفعلكانوكذلكالاسود،

.الخطاببنعمرعنذلك)2(رويوقد

الزبيرعنأبجر،بنالملكعبدعن،عياشبنالحسنحديثذكرثم

فييديهيرفعلخطابابنعمررأيتالاسود:عن،إبراهيمعن،عديابن

يعود.لاثم،تكبيرةأول

هذاكانوإن،عياشبنلحسنالأن؛صحيححديثوهو:قال

.وغيرهمعينبنيحتىذلكذكرقد،حجةئقةفإنهعليهدارإنماالحديث

فييديهيرفعكانلمجييهالنبيأنعليهخفيالخطاببنعمرأفترى

ماغيريفعليراهمعههوومن،دونههومنذلكوعلموالسجود،الركوع

عمروفعل.محالعندناهذا!عليهذلكينكرلاثم،يفعلعفيمالنبيرأى

هوذلكأنصحيحدليلذلكعلىإياه!شب!ماللهرسولأصحابوتركهذا

")3(.خلافهلاحدينبغيلاالذيالحق

أبوثناقاليونسبنأحمدئناقالداودابيبن"حدثنا:"المعانيشرح"فيبعده(1)

الصلاةمنشيءفييديهيرفعلااللهعبدكان:قالإبراهيمعنحصينعنالاحوص

الافتتاج".فيإلا

".ذلك"مثل:"المعاني"شرحفي)2(

.الطحاويكلامانتهى)3(
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عن،عياشبنإسماعيلرواتهفمن1(؛)هريرةبيأحديثماو*

غيرعنعياشبنإسماعيلبروايةتحتجونلاوأنتم،كيسانبنصالح

لدفعتموهعليكمبهاحتججنالوبماعليناتحتجونفكيف،الشاميين

نكرتموه)2(؟!و

أبوقال،الغاققيوهو،أيوببنيحيىففيها؛الأخرىالطريقماو

بذلكليس:النسائيوقالبه)3(،يحتحولاالصدقمحله:الرازيحاتم

4(.)القوي

فصل

إلاأحديرفعهلم)6(:الطحاويفقال)5(؛مالكبنأنسحديثماو*

أنس.علىيوقفونهلحفاظوا،الثقفيالوهابعبد

أهلهعنديكنلملحديثباانفردإذاوعبدالوهاب:الطحاويقال

.(1-617ص/)يجهتخرمتقد(1)

227(.1/)":المعاني"شرحفيللطحاويالحجةهذه)2(

.(281)9/:"والتعديللجرحا")3(

.(842)ص/"لمتروكونوالضعفاءا"(4)

.(81)ص/يجهتخرتقدم(5)

227(./1):"نيالمعاشرح"في)6(
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)1(.الحفظذلكيحفظولاالناسكتبمنيحدثكانإنه:يقالحجة،

)2(.اربعاوسنينبثلاثموتهقبلاختلط:مكرمبنعقبةوقال

ئم،الوهابعبدغيرمرفوعاحميدعنيروهلمأنهالدارقطنيوذكر

أنس)3(.فعلمنوالصواب:قال

]فصل[

يقلولمالزبير،أبيعلىفمداره)4(؛اللهعبدبنجابرحديثوأما*

بعنعنةيحتجلا:تقولونوأنتم،مدلسالزبيروأبوجابرا،سمعت:فيه

يحتجولم،حديثهالبخارييخرجلمولهذا،بالسماعيصرححتىالمدلس

به.

فصل

.الرازيحميدبنمحمدففيهالاشعري)5(؛موسىأبيحديثوأما*

:قالمهديبنالرحمنلعبدنحوهوجدتوقد،كتابيهفيكلامهاجدلم(1)

الاعلىوعبد،سليمانبنومعتمرالحميد،عبدبنوجرير،الثقفي"عبدالوهاب

ذلكيحفظونولاالناسكتبمنيحدثونواحد:لحديثافيأمرهمالسامي

.(1/011):"الكامل"انظر."لحفظا

.(18)5/":الكمالتهذيبو"2(،11/0)بغداد":"تاريخفيذكره)2(

.(1/092):"الدراقطني"سننانطر)3(

.(1-819/)صيجهتخرتقدم(4)

.(02-91/)صيجهتخرتقدم(5)
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1(.وارة)ابنكذبهوكذلك،كذاب:زرعةأبوقال

)2(.بثقةليس:النسائيقال

بالمقلوبات)3(.الثقاتعنيتفرد:حبانابنوقال

منهبالكذبأحذقأحدارأيتما:الاشديمحمدبنصالحوقال

الشاذكوني)4(.ومن

أبيعلىموقوفاسلمةبنحمادعنرواهالمبارك94[]قابنأنعلى

ابنعلىيتقدمممنوأمثالهحميدبنمحمدفما.الصوابوهو،موسى

!لمباركا

قضاعةبنرفدةففيه)5(،الليثيحبيببنعميرحديثماو*

ماجه.ابنبهتفرد،الدمشقيالغساني

وارةوابنزرعةبياقول:قلت.لجوزيالابن5(4)3/الضعفاء":"منجمةالترهذه(1)

الاماممعلهماقصةفي03(303-4)2/":"المجروحينفيحبانابنعنهماذكره

اخمد.

.(286)6/:"الكمالتهذيب"2()

3(.230/):""المجروحين)3(

286(.)6/:"الكمالتهذيب"(4)

.(12)ص/يجهتخرمد(5)
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)1(.الحديثمنكر:حاتمأبوقال

)2(حديثهفييتابعلاالمناكيربعضحديثهفي:البخاريوقال

)3(.بالقويليس:النسائيوقال

)4(.حديثهعلىيتابعلا:العقيليوقال

)5(.متروك:الدارقطنيوقال

فصل

لهيعة.بناللهعبدداود:أبيحديثففي)6(؛عباسابنحديثوأما*

،البصريالضريرحفصأبورياج)7(بنعمر:ماجهابنحديثوفي

عمر.أبيبنعمر:لهيقال

.دجالهو:الفلالسقال

.متروكهو:والدارقطنيالنسائيوقال

523(.)3/:"والتعديللجرح"ا(1)

8(.4/80):""الاوسط343()3/:الكبير"التاريخ"(2)

.(771/)ص:"لمتروكونواالضعفاء")3(

.(2/56):"الضعفاء"(4)

.(2488/):"الكمالتهذيب"()5

.(22/ص)تخرجهتقدم(6)

فيفيهالنقادوأقوالجمتهتروانظرخطا،بالموحدة،""رباح:وقرعهالاصل)7(

":الكمالتهذيب"وفي.منهينقلوالمصنف،لجوزيالابن2(80)2/:"الضعفاء"

5(/9.)34
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حديثهكتبيحللاالثقاتعنالموضوعاتيروي:حبانابنوقال

)1(.التعجبعلىإلا

أكبرومن،المسألةفيعمدتنافهو)2(؛عازببنالبراءحديثوأما*

علينا؟بهتحتجونفكيف،عليكمحججنا

عنزياد،أبيبنيزيدثنا،سفيانعنلهبشاربنإبراهيمروايةماو

إذا!يماللهرسولرأيت:قالعازببنالبراءعن،ليلىبيأبنالرحمنعبد

فقد-الركوعمنراسهرفعواذا،يركعأنارادواذا،يديهرفعالصلاةافتتح

عيينةابنعنبهوتفرد،الحديثهذافيالناسبشاربنإبراهيمخالف

.السياقبهذا

الذيسفيانكان:يقولأبيسمعت:حنبلبنأحمدبناللهعبدقال

)3(.عيينةبنسفيانهوليسبشاربنإبراهيمعنهيرويه

كان:فقال،الرماديبشاربنإبراهيمذكرأبيسمعت:أيضاوقال

منيسمعونماالناسعلىيملوكان،عيينةبنسفيانعندمعنايحضر

الالفاظيغيركأنه:ويقوليسمعوا،لمماعليهمأملربماوكان،سفيان

.(2/68):"لمجروحينا"(1)

.(32ص/)تخرجهتقدم(2)

47(.)1/:"الضعفاء"فيالعقيليعنهنقله)3(
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ألايوما:لهفقلت:أبيقال)1(.قالكماأو،الحديثفيليسزيادةفتكون

ذلك،فيأبييحمدهولميسمعوا،لمماعليهمتملويحك،اللهتتقي

شديدا)2(.ذماذلكفيوذمه

بشيءليس:فقالعنه،معينبنيحيىسألت:صالحبنمعاويةوقال

علىيمليوكان،قطقلمايدهفيرأيتوما،سفيانعنديكتبيكنلم

)3(.سفيانيقلهلمماالناس

وابن،كتابفىينظرالرماديرأيت:معينبنيحمىعنعباسوقال

)4(.دواةولاألواحمعهليسشيئا،يغيرولايقرأعيينة

)5(.بالقويليس:النسائيوقال

بعدلحديثافييهملكنهصدوق:الازديالفتحأبووقال

)6(.الحديث

عنهحديثهمنها:،عيينةابنعنحديثهفيأوهامالهأنريبولا:قلت

جهنمتمتلئ"لامرفوعا:هريرةأبيعنعطاء،عنجريجوابنعمروعن

وما..".فقلت.أبيقالكمااو"النصفصارالعقيليوكتابالعللمن""قالسقطت(1)

أجود.الاصلفي

الله.عبدرواية(438)3/:"الرجالومعرفة"العلل)2(

كتابه.فيالعقيليذكره)3(

36(.1)"الدوريعباس"تاريخ(4)

.(841)ص/:"لمتروكونواالضعفاء"(5)

.(1/301):"الكمالتهذيب"()6

158



.("قطقط:وتقولبعضلىإبعضهافينزويوكذا،كذاتكونحتى

ولاعمرو،عنعيينةابنحديثفيأصللهذاليس"إ1(:العقيليقال

تسبوا"لا:حديثانعطاءعنعمروعنعيينةابنعندإنما،جريحابنعن

موقوفين.جميعا"هرةفيامرأةعذبتو"الدهر"،

في"]أحدهما::حديثانهريرةأبيعنعطاءعنجريحابنعنوعنده

.موقوف."فخففإماماكنتإذا":نيوالثا،."..قراءةصلاةكل[إ2(

،بردةابيبن[اللهعبد]بنبريدعن،سفيانعنحديثهفيالعقيليوقال

أصللهليسأيضاهذا:."..راع"كلكم:موسىبياعن[إ3(،بردةبيأ]عن

عنعيينةابنوعند.عيينةابنعنأحدعليهيتابعهولمالاسناد(بهذا)يعني

4(.منها!لحديثاهذاوليس.غيرهاعندهليس،أحاديثأربعةبريد

قدالبراء،عن،ليلىبيأابنعنزياد،بيأبنيزيدوحديثقالواإ5(:

يعد.لمثم،مرةأولفييديهرفعقالوا:كلهمسبعةيزيدعنرواه

عنمعهماوجماعةوشريكهشيمرواه"إ6(:"كاملهفيعديابنقال

يعد".لم"ثم:فيهوقالواالبراء،عن،ليلىأبيابنعنيزيد

"الضعفاء":)1/48(.)1(

للعقيلي."الضعفاء"منوالاستدراكو)ف(.بالاصلبياض)2(

العقيلي.كتابمنومستدركو)ف(.الاصلمنسقط)3(

5(.0-1/94):الضعفاء""4()

الرفع.بعدمالقائلونأي)5(

2(.55ق3/و)خ276()7/)6(
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كذلك،يزيدعن،يونسعن،إسرائيلعن،شميلبنالنضرورواه

أنهبإقرارهيزيدعلىيشهدلمعيينةوابن،كذلكعيينةبنسفيانورواه

وينسببالظنقولهيردفكيف،مسلملهخرجويزيدظنا.ظنوانما،تلقن

؟!عندهمنزياديهلحديثافيزادأنهلىإ

ذكركمايعود"لاثم"ذكر:غيرمنأولابهحدثأنهفرضناولوقالوا:

يحدثأنيجوزفإنه؟الثقةمنالزيادةقبولمنالمانعفما،عيينةابن

ثمأولاالزيادةنسيقديكونأنيجوزو،يكملهثملحديثاببعضالراوي

بالظنتضعيفهيسوغفلاذكرها،لمابهاوحدثنسيها،لمافحذفهاذكرها

فيشيبةأبيابنقالكما؟!غيرهالزيادةهذهعلىتابعهوقدكيفالمجرد.

ابنعن،وعيسىالحكمعن،ليلىأبيابنعن،وكيعحدثنا(")1(:"مصنفه

لاثميديهرفعالصلاةافتتحإذاكانجمينالنبيأنالبراء:عن،ليلىأبي

.يفرغحتىيرفعهما

لحكم.اعن،عيسىاخيهعن،ليلىابيابنطريقمنداود)2(أبوورواه

حديثه.رديوجببماتضعيفهيثبتولم،ثقةفيزيد:لجملةوبا

النبيأصحابمنعشرةفيالساعديحميدأبيحديثوأما*

)2455(.رقم)1(

.(4-445)ص/سبقماوانظر.بصحيحليسلحديثاهذا:عقبهوقال)752(رقم)2(
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الصحيحأصحابمنوغيرهالبخاريرواهقدكانوانفهو1(،!!م!م)

فرسانإلاإليهايفطنلادقيقةعجيبةعلةلهحديثفهووالمساند،والسنن

حاله.ليعلمعلتهنذكرونحن،الشأنهذا

عنجعفر،بنعبدالحميدروايةمنالحديثهذا")2(:القطانابنقال

حنبل،بنحمدوسعيد،بنيحيىوئقه)3(،صدوقعمرو،بنمحمد

روايةفيسعيدبنيحيىوضعفه،مسلملهوأخرج51[]ق،معينبنويحيى

روىفيماالتثبتفيجبالقدر)4(،أجلمنعليهيحملالثوريوكان،عنه

عليهوصلىعلي،زمنفيتوفيقتادةأبافان،"قتادةأبو)5(فيهم":قولهمن

ذلك.إدراكعنمقصرةعمروبنمحمدوسنمعه،قتلممنوهوعلي،

وليس،وخمسينأربعسنةتوفيأنه؛ذلكغيرقتادةأبيوفاةفيوقيل

التعليلهذاذكر،أربعينسنةعليوقتل.ذكرناهماالصحبحبل،بصحيح

.(42)ص/يجهتخرتقدم(1)

بطولهالنقلوهذاهـ(،628)تالفاسيلملكعبدبنمحمدبنعليلحسن1أبوهو:)2(

مع(-462466)2/:"الاحكامكتابفيالواقعينلايهام1والوهم"بيانكتابهمن

":السننتهذيب"فيبطولههذاالقطانابنكلامالمصنفذكروقد.التصرفبعض

.الكتابهذافي236-252()ص/سياتيكماعليهردثم354-374(1/)

."..الصدقأهلمنأنهأمرهوجملة":القطانابنكتابفي)3(

حسنبناللهعبدبنمحمدمعخرجممننه"وزعمو[:القطانابنكتابفيبعده)4(

...".يجبحالهمنهذافلأجلحسن؟بن

الاصل.فيعليهاصحح)5(
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.(1)الطحاويجعفرأبو

لان؛متصلولامعروفغيرعمروبنمحمدزادهوالذي:الطحاويقال

طويل؛بدهرذلكقبلقتادةبيأووفاة،قتادةوأباحميدأباحضرأنهحديثهفي

هذا؟!منعمروبنمحمدسنفأين،عليهوصلىعلي،معقتللانه

)2(.ضعيفجعفربنلحميدوعبدا:الطحاويقال

هذاروىخالدبنعطافأنتأكيداالمعنىهذاويزيد:القطانابنقال

منعشرةوجدأنه:رجلثناعطاء،بنعمروبنمحمدثنا:فقالالحديث

عاصم.بيأحديثنحوفذكر..ع!جلوسا.النبيأصحاب

كانوإنجعفر،بنلحميدعبدابدونليسمدنيهذاخالدبنوعطاف

مفسرغيرذلكلان؛يضرهلاوذلك،يحمدهلممالكاأنحكىالبخاري

روايته.تركلاجلهيجببأمرمالكمن

عدممنذكرناهبمامالكعلىذلكفيالطبرياعترضوقد:قال

كانلووحتى:قالأنوهو،صوابانراهلااخربأمر]و[)3(لجرحاتفسير

معهيكونحتى،عطافروايةبتجريحهنتركأنيجبلمفسرقدمالك

اخر.مجر!

لوجهين:صوابانرهلموانما:القطانابنقال

هوبماواحدجرحإذابل،بصحيحليسالمذهبهذاأنأحدهما:

261(./1):الاثار"معانيشرح"في(1)

.غيرهعنالتضعيفحكايةكلامهوسياق2(1/95):الاثار"ني"معا2()

".الوهمبيان"منوأثبتناها،الاصلمنسقطت)3(
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النقلفييحتاجولا،العدالةبهاتسقطسيبةلحالمنهنقلفانهقبل،جرحة

.الرواةتعددلىإ

بماذايفسرلملكنعطافا،يرضلمأيضامهديابنأن:الثانيوالوجه

وابنمالكوغير،روايةفيلارأيفيقلدناهفيهقولهقبلنافلو،يرضهلم

يوثقه.مهدي

الحديث،صحيحثقة،المدينةأهلمنهوأحمد:عنطالبأبوقال

حديث.مائةنحوروى

من:معينابنقالوقد.بأسبهليسالحديثصالج:معينابنوقال

ثقة.عنديفهوباس،بهليس:قلت

.باسبهليس:زرعةابووقال

.()1بذاكليس:حاتمأبووقال

جعفر.بنعبدالحميدمنحالاأحسنولعله:القطانابنقال

:قالرجلا.الصحابةأولئكوبينعمروبنمحمدبينأنبينقدوهو

لكتبتهبانقطاعهللقضاءالحديثهذافيإليهمحتاجاعنديهذاكانولو

منللمتقررإليهمحتاجغيرولكنه،منهفرغتقدالذيالمدركفي

ردمحمدتقا،قتادةأفاة(تار حياتهاك!عنعمروبنسنصروبيويج)

":الكمالتهذيبو"32(،)7/:"والتعديللجرجا"فيفيهالاقوالانظر(1)

/5(182183-).

)ف(.منسقط"تاريخ...المدركفي")2(
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منه.وفرغصحقدلماعاضدةعطافروايةجاءتفانمارجلا،

فقالعمروبنمحمدعن،مالكبناللهعبدبنعيسىرواهوقد:قال

فيهمجلسفيكانأنه:الساعديسهلبنعباسأوعياشعن:فيه

بينالفرقمنفيهيذكرولمحميد،وأبوأسيد،وأبو،هريرةوأبو)1(،أبوه

داود)3(.أبوذكرهجعفر.بنلحميدعبداذكرهما52[]قلجلوسين)2(ا

الليث،ثنابكير،بنيحيىحدثنا")4(:"صحيحهفيالبخاريرواهوقد

بنعمروبنمحمدسمع)5(محمد،بنويزيدحبيبأبيبنيزيدسمع

مننفرفيجالساكانانهعظاء:بنعمروبنمحمدسمع،حلحلة

كنت،اناحميد:أبوفقالع!يم،النبيصلاةفذكروا!ي!،النبيأصحاب

فيهذكرولا.لحديثافذكر..كبر.إذارأيته!يط،النبيلصلاةأحفظكم

ذلككانوإنحميد،أبيمنلسماعهذكرفيهليسولكن،قتادةلابي

كلامه.اخرهذا."ظاهره

"يهاموالإالوهمو"بيانداالسنن"منلمثمتوا،وهمداقتادةابو":وفرعهالاصلفي(1)

734(.)الاخرىداودبياروايةفيباسمهمصرحاجاءوقد

.القطانابنكتابمنلمثبت1و"،لجلوسا":وفرعهالاصل)2(

)733(.""السنن)3(

رقم)828(.(4)

)ف(.منسقطبن"محمدسمع":وقوله.الاصلفيعليهاصحج)5(
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عن")1("مسندهفيأحمدالامامرواهالذيالاعرابيحديثماو*

كفيه.رفعالركوعمنسهررفعلماأنه!ت!م:النبي

يسم،لمالذيالمجهولالصحابيروايةقبولعلىساعدناكمفان

فمن.أحدهمجهالةيضرفلا،عدولكلهمالصحابةإذ؛عرابيوكرجل

هلالبنحميدفإنمنه؟سمعالذيالمجهولروايةقبولعلىساعدكم

ألبتة،بهعرفولا،روايتهقبولبهيجتبماحدثهمنحالمنيذكرلم

حديثي.بحديثهيحتجلاهذاومثل

ذكرنافقد،عنهماللهرضتدالصحابةعنذكرتموهاالتيالاثاروأما*

أبيبنوعلي،الخطاببنعمروهم،!ك!يمبالنبيوأعرفهمأعلمهمعن

وناهيك،الاولىالتكبيرةغيرفيالرفععدممسعود-بناللهوعبد،طالب

!ك!يم!بالنبيواقتداءوجلالةونبلاعلماالثلائةبهؤلاء

نأعليهخفيعنهاللهرضتدالخطاببنعمرأفترى")2(:الطحاويقال

دونه،هومنذلكوعلاموالسجود،الركوعفييديهيرفعكان!ييهالنبي

ذلكينكرلاثميفعل!كقيماللهرسولرأىماغيريفعليراهمعههوومن

.محالعندناهذا؟عليه

2(.6)ص/سبقماوانظر2(.500)6رقم(1)

227(./1):الاثار"معاني"شرح2()
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دليل،ذلكعلىإياهلمجواللهرسولأصحابوتركهذاعمروفعل

خلافه.لاحدينبغيلاالذيلحقاهوذلكانصحيح

بنالحسنعنادم،بنيحيىثنا،لحمانياثناداود،أبيابنحدثنا

عن،إبراهيمعنعدي،بنالزبيرعنبجر،بنالملكعبدعن،عياش

يعود.لاثمتكبيرةأولفييديهيرفعالخطابطبنعمررأتحط:قالالاسود

ذلك.يفعلانوإبراهيمالشعبيورأسط:قال

كانوإن،عياشبنلحسنالان؛صحيححدثحطوهذا:الطحاويقال

".وغيرهمعينبنيحيطذلكذكر،حجةثقةفانهعليهدارإنماالحدثحطهذا

***
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]فصل

بعدمه[القائلينأدلةعنبالرفعالقائلينأجوبةفي

،لحربارحىودارت،الوطيسحميالان،صدقتم:الرافعونقال

اللهفيتأخذهملاأنلحديثالانصاروان،نزالنزال:الأبطالوتنادت

قولهيجعلونبحيثمج!ي!،اللهرسولغيرفئةلىإيتحيزواولا،لائملومة

علىيجهوتخرتأويلهأمكنإنمتشابهاالنصوصمنخالفهوما،المحكم

ووكلواظاهرهعلىأمروهوإلاعليهاخرجوه،المستكرهةالبعيدةالوجوه

جوابالانفاسمعوامنا،بالنصوصأعلمهووقالوا:،قلدوهمنلىإعلمه

تلكفيلكمكانت.)1(00وقعدتمفيهوقمتم53[]قوأبرقتمبهأرعدتمما

قبللابماجئناكمقدرا...)3(لهم...لانهولكم،لانسلم...)2(المسألة

لحكيم.االعزيز.0.)4(لكمطاقةولابهلكم

هذانوله،المدينةهلومالكبمخالفةعمرابنحديثردكمفأما*

منبكثيرذهبت،الشدةفيمتفاوتةرطوبةأصابتهاالاصلمنأ(أ-63)53الاوراق(1)

منهانقلالتيوبالمصادر،القراءةفيبهااستانسناحروفها،بعضوبقيت،الكلمات

الاصل.فيمطموسةكلماتثلاثالموضعهذاوفي.المؤلف

فيقولهلىإهنامنبياصا،8(0)صثلثي)ف(ناسختركالورقةهذهقيالقراءةولصعوبة

".وهبابنوحدثني":التاليةالصفحة

الاصل.فيمطموسسطرنحو)2(

الاصل.فيمطموسسطرنصفنحو)3(

الاصل.فيمطموسسطرنصفنحو)4(
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منفجوابه،وتحريهاتباعهمع...مالكيخالفهلموإلانسخهعلىيدل

:وجوه

.ماتحتىبموجبهوعملإليهذهببليخالفهلممالكاأنأحدها:

بعضإنحتى،لهلزمهموبهواعلمهمأصحابهأخصعنهرواهالذيهذا

ومذهب،المواضعهذهفياليدينرفعمالكمذهب:قالالمالكيةأئمة

الرفع.عدمالقاسمية

وسعيدمسلمبنلوليدووهبابنروى"عبدالبر)1(:بنعمرأبوقال

علىيديهيرفعكانانه:مالكعنالمصعبوأبوواشهبمريمأبيابن

.ماتأنلىإعمر)2(ابنحديث

بنعبيدةبوثنا،أصبغبنقاسمثنا،سفيانبنعبدالوارثفحدثنا)3(

صحبت:قالالعزيزعبدبنأشهبثنا،عبدالاعلىبنيونسثناأحمد،

يديه.يرفعوهوإلاماتفما،بسنةموتهقبلأنسبنمالك

أشهبسئل:قال؟مالكعناليدينرفعأشهبوصف:ليونسفقيل

:قالوإذا،يركعأنأرادوإذا،أحرمإذايديهيرفع:يقولفكان،مرةغيرعنه

".حمدهلمنالله"سمع

طريقفيأنسبنمالكصحبت:قالوهبابنوحدثني:يونسقال

"التمهيد":)9/213(.في)1(

هذا".":زيادةالتمهيدفي)2(

22(.2)9/:التمهيد""انظر)3(
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اللهعبدأبايا:فقلت،ناقتهمنناقتيدنت،يونسذكرهبموضعكانفلما،الحح

أسمعهأنحبماتسألني،هذاوعن:فقال؟الصلاةفييديهالمصلييرفعكيف

هحمدهلمناللهسمعقالوإذا،يركعأنأرادوإذا،أحرمإذا:قالثممنك،

.مرةغيرعبدالاعلىبنيونسمنهذاسمعت:عبيدةأبوقال

يرفع:قال"مالكعننافعوابن،أشهبسماعمن"المستخرجةوفي

لمناللهسمع:وقال،الركوعمنرأسهرفعواذا،ركعإذايديهالمصلي

سعة)1(.ذلكوفيبلازمالرفعليس:قال.حمده

أشهب،عن،عبدالاعلىبنيونسثنا:الطبريجريربنمحمدوقال

سمع":قالإذاأيديهمالاماموراءمنويرفعوزاد:،ذلكمثلمالكعن

سعة.ذلكوفيبلازماليدينرفعوليس:قال"،حمدهلمنالله

،وضاحابنئنا،مسرةبنوهبثنامحمد،بنأحمدوئناعمر:أبوقال

يرفعأنسبنمالكرأبت:قالوهبابنثناعمرو،بنأحمدالطاهربوثنا

صلاته.تلكتزلفلم،ورفعخفضكلما:قالأو،ورفعخفضكلفييديه

بنأحمدثناسعيد،بنأحمدئناأحمد،بنمحمدبنحمدوحدثنا

أباسمعت:يقولعمرو)2(بنيحيىسمعاأنهما:عثمانبنوسعيدخالد،

اللهسمع":قالإذايديهيرفعأنسبنمالكرأيت:يقول[]الزهريالمصعب

عمر.ابنحديثعلى"،حمدهلمن

.(1/047):"والتحصيل"البيانانظر(1)

عمر".":التمهيد""في(2)
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نأ:اليدينرفعفيبهاخذ54[]قالذي:عبدالحكمبنمحمدوقال

ابنروايةمثلمالكعنأحديروولم:قالعمر.ابنحديثعلى)1(أرفع

")2(.اليدينرفعفيالقاسم

مالك.أصحابمنسبعةفهؤلاء.مالكعنأيضاالقزازعيسىبنمعنورواه

انتحالاشدهموأصحابهافقهمنفكانالعزيزعبدبنأشهبفاما

حتىأمتهاللهم:ويقولالشافعيعلىيدعوكانإنهحتى،لهونصرهيلمذهبه

مالك.علميذهبلا

علىيدعوأشهبسمعت:عبدالحكمبناللهعبدبنمحمدقال

متمثلا:فقالللشافعيذلكفذكرت،بالموتالشافعي

بأوحدفيهالستسبيلفتلكأمتوإنأموتأنرجالىتمنى

قدفكانمثلهالاخرىتهيامضىالذيخلاف)3(يبقىللذيفقل

يوفا)4(.عشربثمانيةبعدهأشهبماتثم،الشافعيفمات:قال

علىالدعاءعلىحملتهمالكلمذهبالنصرةشدةأنوالمقصود:

اليدينرفعمذهبهأنمالكعنحكىقدوهومالكا،خالفلماالشافعي

التمهيدهمنوالمثبت"الرفع":الاصل(1)

(01-7018)ص/"وأصحابهمالكاقوالاختلاف"وانظرالتمهيد.منالعقلاخر2()

عبدالبر.لابن

".يبغي":أخرىوفيمصادر،عدةوفيالاصلفيهكذا)3(

عساكر":ابنتاريخ"فيوهي79(،)ص/الانتقاء""فيعبدالبرابنالقصةذكر()4

72(./01):السير"و"(،1/923):"الاعيانوفيابو"(،1/52849-24)
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منه.والرفعالركوععند

لاالتيبالمنزلةوالامامةلجلالةواالفقهفيفاشهب[ذلك]ومع

الفقه.فيالقاسمابنعلىعبدالحكمابن]فضله[وقد.تخفى

شاكربنإبراهيمثنا")1(:الانتقاء""كتابفيعبدالبربنعمرابوقال

بنمحمدسمعت:قالمعاذ،بنسعدثنا:قال،عثمانبناللهعبدثنا

.مرةمئةالقاسمابنمن)2(أفقهأشهب:يقوللحكمعبدابناللهعبد

ذكرأنه:أبيهعنعلي،بنمحمدبناللهعبدبنأحمدوحدثني:قال

ليس:فقال،لبابةبنعمربنلمحمدعبدالحكمبناللهعبدبنمحمدقول

ومعلمه.شيخهأشهبلانقالهوانمامحمد،قالكماعندنا،هذا

لكثرةبهماأعلموهو،شيخهالقاسموابنشيخهأشهبعمر:أبوقال

عنهما".خذهولهمامجالسته

أجلهمأومالكأصحاباجلمنفهو،وهببناللهعبدالامامماو

الفقيه.:ويسميهويعظمهيجلهمالكوكان،الاطلاقعلى

ابنمنأفقهوهبابن:يقولزرعةأباسمعت:حاتمأبيابنقال

)3(.القاسم

79-89(.)ص/()1

في)ف(.بياضمن"...أققهفاشهبذلكومع")2(

"قال(:091)5/:"والتعديللجرحا"فيلذي1و(.49)ص/الانتقاء"و"الاصلفيكذا)3(

وهبابن:يقولبكيرابنسمعت:يقولزرعةأباسمعت(:حاتمأبي)ابنعبدالرحمن

(4/931):"تهذيبه"فيكالمزيكتبهمفيالائمةنقلهالذيوهو."القاسمابنمنأفقه

225(5)9/:السير""فيوالذهبي
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يعنونهكتابااحدلىإيكتبلممالكاإن:يقولون(:عمر)1أبوقال

سببكان،لىتعاللهخائفالحاصارجلاوكان.وهبابنلىإإلا"الفقيهب"

فحملكالغشي،شيءفأخذه،""جامعهمنالاهوالكتابعليهقرئأنهموته

نحبه.قضىأنلىإكذلكيزلفلم،دارهلىإ

منحديثألف)2(ثمانينوهبابنحديثفينظرت:زرعةأبوقال

له،أصللاحديثالهرأيتنيأاعلمفما،وغيرهمالمصريينعنحديثه

ثقة)3(.وهو

بيع:حديثلهيعةابنعنعنهروىمالكاإن:قيلوقدعمر:أبوقال

)4(.أعلموالله،العربان

)1(

)2(

)3(

)4(

.(49)عم!:"لانتقاءا"في

الاصل.فيعليهاصحح

49(.)صالانتقاء":"فيوذكره(.091)5/:"والتعديللجرحا"

.2(291)ماجهوابن35(،20)داودوأبو(،1781)الموطا""فيمالكأخرجه

:جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنعندهالثقةعن"مالكرواهلحديثاهذا:أقول

".العربانبيععننهى!كرواللهرسولأن

عندهالثقةعنمالكعنيحتصقال"هكذا(:2176/)4"التمهيد":فيعبدالبرابنقال

القعنبيوقال.لحكماعبدابنمنهمقوموتابعه،شعيببنعمروعنلحديثاهذافي

...جدهعنأبيهعنشعيببنعمروعنبلغهإنه:مالكعنوجماعةوالتنيسي

ابنعناخذهأنهفيهقيلماوأشبه،الموضعهذافيعندهالثقةفيالناستكلموقد

شعيببنعمروعنسمعهلهيعةابنلان؛لهيعةابنعنوهبابنعنأو،لهيعة

39(.)ص/:"الانتقاء"وانظر..".وغيرهوهبابنلهيعةابنعنبهحدث،عنهورواه
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الناسأعلممنوكان)1(،الصائغنافعبناللهعبدفهونافعابنوأما

مالك.بمذهب

ثقة.هو:يقول[هه]قمعينبنيحىسمعت:خيثمةأبوقال

لم:فقال،نافعبناللهعبدعنحنبلبنأحمدسالت:طالبأبووقال

برايالمدينةأهليفتيوكان،مالكرأيصاحبكانحديثصاحبيكن

)2(.بذاكالحديثفييكنولم،مالك

عنونافعأشهبسماعمن("المستخرجة"فيالمذكوركانإنهذا

ثقة.فهو)3(الزبيرينافعبناللهعبدكانوإن،الصائغهومالك

بهليسصدوق:يقولمعينبنيحيىسمعت:خيثمةأبيابنقال

.باس

الموطا"."تفسيرعنيسالهالاندلسييحىبنيحيىوكان

وقاتهحينفيبالمدينةقريشمنإليهالمنظوركانبكار:بنالزبيرقال

وفضله.وفقهههديهفي

03(.2)4/:"الكمالتهذيبو"(،1-20130)ص/الانتقاء""فيترجمته(1)

.(184)5/":والتعديل"الجرحفيعنهنقله)2(

03(.03-12)4/":الكمالتهذيبو"(،01-3014)ص/الانتقاء"في"ترجمته)3(
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مصعببنزرارةبنالحارثبنبكربيأبنحمدألمصعباأبووأما

مالك.اصحابمنالاولىالطبقةفمنعوف)1(؛بنالرحمنعبدابن

)2(.صدوق:حاتموأبوزرعةأبوقال

مدافع.غيرالمدينةأهلفقيهوهوماتبكار:بنالزبيروقال

بوو،نافعبناللهوعبد،وأشهب،وهبابن:وهمالاربعةفهؤلاء

مالك.أصحابكبارمنالفقهأهلمنالاولىالطبقةمن،الزبيريمصعب

اصحابحفاظومن،الثقاتفمنالقزاز)3(؛عيسىبنمعنوأما

"الموطأ".عنهروىوممن،مالك

منالثانيةالطبقةمنوهو،المحدثينثقاتمن)4(مسلمبنوالوليد

مالك.أصحاب

القاسمابنوانفردعمر،ابنحديثعلىالرفععنهروواكلهموهؤلاء

حكموا،لحديثاأهلقواعدلىإحاكمناكمفإن،الرفعتركبروايةوحده

واحدمنبقولهميؤخذأناولىحفاظأئمةاثباتسبعةإذ؟عليكملنا

العكس.منلىأودونهمإليهالوهميتطرق

33(./1):"الكمالتهذيبو"(،1-11112)ص/الانتقاء""فيترجمته(1)

.(243/):"والتعديللجرحا"2()

.(188)7/:"الكمال"تهذيبفيترجمته)3(

486(.)7/:"الكمالتهذيب"فيترجمته)4(
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شهادةفإنايضا،عليكملناحكمواالفقهاء،قواعدلىإحاكمناكموإن

النفي،علىواحدشهادةعلىوتقدمبها،يؤخذأنلىأوالاثباتعلىسبعة

الشهادةفيالعددبكثرةيرجحونفانهم،ألزمخاصةمالكلاصحابوهذا

مالك.عنالماجشونوابنمطرفرواهماعلى

الطنفإن،عليكملناحكموا،الاصوليينقواعدلىإحاكمناكموإن

واحد،إخبارمنالمستفادالظنمنأقوىبشيءسبعةإخبارمنالمستفاد

علىاليدينرفعالمالكيةمذهب:المالكيةأئمةبعضقالهاهناومن

)1(.تركهالقاسميةومذهبعمر،ابنحديث

بقرطبةعندناكانخالد:بنأحمدقال"عبدالبر)2(:بنعمرأبووقال

ية1وروعمرابنحديثعلىالصلاةفيأيديهميرفعونعلمائنامنجماعة

ابنروايةعلىالاحرامفيإلالايرفعونوجماعة،مالكعنذلكروىمن

هؤلاء".علىهؤلاءولاهؤلاءعلىهؤلاءعابفما،القاسم

حديرولمإنه:عبدالحكمبناللهعبدبنمحمدقول)3(تقدموقد

اليدين.رفعفيالقاسمابنروايةمثلمالكعن

بنالملكعبدبناحمدعمراباشيخناسمعت"عبدالبر:ابنقال

56[]قكلمايديهيرفعشيخنا،إبراهيمبنإسحاقكان)4(:يقولهاشم

.(681)ص/سبقماانظر(1)

2(.23)9/:"التمهيد"في)2(

.(017)ص/)3(

وتغيير!سقط"يقولالملكعبدعمر"ابا)ف(:()4
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رأيتمنأفضلوكان"الموطأ(".فيعمرابنحديثعلىورفعخفض

ودينا.علماصحهمووأفةههم

أخالفلا:ليفقالبك؟فنقتديانتترفعلافلم:لهفقلتعمر:أبوقال

قدفيمالجماعةاومخالفةعليها،اليومعندنالجماعةالان،القاسمابنرواية

(".1)اليومعندنامتروكوالرفع،الائمةشيممنليسلناأبيح

ومعلوم.سواهلهعذرلاأنهبانو،عذرهعنالرفعتركمناخبرفقد

وعبادهورسولهاللهعندالعذرهذامنأصحالرافعينعذرأنقطعا

اللهرسولعنالثابتللرفعتركهأنأخبرمنعذريستويولا،المؤمنين

بروايةيتركهثم،عنهالكثيرالعددبروايةإمامهوعن،أصحابهوعن!رر،

السننوقدمرفعمنوعذر.السنةلهذهبلدهأهلوبترك،مالكعنواحد

التيإمامهعنالشهيرةوالرواية،أصحابهوعن!مرر،اللهرسولعنالثابتة

وأحفظ.أكثرتهاروا

العملتركوقد،الحديثراويمالكاإن:قولكمعن)2(جوابهمفهذا

وكلا-وحاشا-مالكعنذكرتمماصحةفرضلوأنه:ثانوجواب

بمالاالحافطرواهبماالاخذلان؛لحديثباالعمللتركموجبايكنلم

وترك،بحجةليسورأيه،حجةروايتهلانوهذالجمهور،اقولهذا.راه

التمهيد"."مطبوعةفيليست"اليومعندنامتروك"والرفع(1)

أثبت.ماوالصحيح""جوابكمو)ف(:،الرطوبةبسببواضحةغيرالاصلفي)2(
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]أكثرحافظاثقةكانإذا[رواهبما]والاخذباطلبحجةليسلماالحجة

فيهلناضمنتمانتركفلا.بمعصومليسورأيهالخطأعنبعدا[

فيه.لناتضمنلمماإلى*1(العصمة

قيامأو،غلطأو،بنسيادقيكونأنيجوزرواهلمامخالفتهإنوأيضا:

،ظاهرهغيرعلىرواهمالحملهأو،كذلكوليسراجحاظنهعندهمعارض

هذهبينمنالنسخاحتمالفتعيين،عندهصحتهلعدمأو،نسخهلاعتقادهأو

له.معنىلاتحكم*2(الاحتمالات

علرواللهرسولأصحابلكانصحيحا،كانلوالمدركهذافانيضا:و

روىإذاأحدهمفكان،والمنسوخوبالناسخبالتأويلأعلملانهم؛بهلىأو

!يو*3(.النبيعنرواهماوترك،بفتواهأخذ-بخلافهقتىوحديثا

النبيأن)4(بريرةحديث-وعالمهاالامةحبر-عباسابنروىوقد

،النكاحفسخوبينزوجهامعالمقامبينوعتقتبيعتلماخيرها!يم

منوجماعةهوأفتىثملها.طلاقابيعهايكنولم،النكاحفسخفاختارت

)ف(.فىبياض"العصمة.فيه..الحجة"وترك(1)

"."الاحتمال(:و)فالاصل2()

":الموقعينإعلام"فيأيضاالمصنفذكرهارواهلماالراويمخالفةفيالاتيةالامثلة)3(

(/4493-904).

2(،231)داوفىوأبو)2338(،لدارمي1و(،4184)حمدو(،5)283البخاريأخرجه(4)

.(145)7والنسائي(،7502)ماجهبن1و
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دونبروايتهوغيرهمالاربعةالائمةفاخذطلاقها،الامةبيعبان)1(الصحابة

اتباعها،يجبحجةرواهماإذ،قدمناهلماالواجبهووهذا،ومذهبهفتواه

النص.علىيقدمحجةغيرهفيهنازعهقدالذيمذهبهوليس

فياللهيفقههبأنمجفي!،اللهرسولدعوةفيهاستجيبتقدمنوهوهذا،

جماعةروايةخالفهاقدإمامعنروايةتكونفكيف،التأويلويعلمهالدين

والله؟!الصحيحةالثابتةالنصوصعلىمقدمةالائمهمنغيرهوخالفه،عنه

.المستعان

57[]قرواهالذيلحديثباالصائميفطرالقيءأنعلىاحتجوا)2(وقد

"من:قالطاللهرسولأنهريرةأبيعنوغيرهما،والترمذيداودأبو

وهو)3(.القضاء"فعليهعامدااستقاءومنقضاء،عليهفليسالقيءذرعه

حسن.حديث

لاكانهريرةأباأن:لحكمابنعمرعنكثير،أبيابنيحمىروىوقد

الاصل.فيتكررت"الصحابةمن"(1)

خطا.اتفقوا""(:)ف2()

2(.)676ماجهوابن72(،0)والترمذي238(،0)داودأبوأخرجه)3(

،هشامحديثمننعرفهلا،غريبحسنحديثهريرةبيأحديث":الترمذيقال

وقال.يونسبنعيسىحديثمنإلاع!يم،النبيعن،هريرةابيعن،سيرينابنعن

منلحديثاهذارويوقد:الترمذيقالمحفوظاهأراهلا(:البخاري)يععيمحمد

حبانابنوصححه"اهـ.إسنادهيصحولا!ك!يرو،النبيعن،هريرةبيأعنوجهغير

المنير":"البدرانظر.والمصنفالملقنوابنالمنذريوحسنه،لنووي1ولحاكموا

/5(0-661.)66

178



رايهوتركوا،هريرةبيأبروايةفاخذوا(.1)الصائميفطرالقيءيرى

ومذهبه.

يرملواأنأمرهمع!يداللهرسولأنعباسابنروىفقد:وأيضا

ابنوقال)2(.الركنينبينيمشوانوالقضاء،عمرةفيالثلاثةالأشواط

وتركوابروايتهالناسفاخذالخبر،راويوهو)3(.بسنةالرملليس:عباس

رأيه.

بنمعاويةئناصالحبنيحتىلي"قال(:)3891رقمقبلصحيحهفيالبخاريقال(1)

فلاقاءإذا:عنهاللهرضيهريرةأبيعنئوبانبنالحكمبنعمرعنيحتىئناسلام

نظر1و."أصحلاول1ويفطرانههريرةبيأعنويذكر:قال.يولجولايخرجإنمايفطر

.(4/175):""الفتحو(،-175178)3/:"التعليق"تغليق

.(1)266ومسلم(،2061)البخارياخرجه2()

بالبيتالرملهذاأرايت:عباسلابنقلت:الطفيلبيأ"عن(4621)مسلمأخرح)3(

:فقال،سنةأنهيزعمونقومكفإنهو؟أسنةأطوافأربعةومشيأطوافثلاثة

لحديث.ا"..وكذبواصدقوا

مقصودةسنةإنه:قولهمفيوكذبوافعلهع!روالنبيأنفي1صدقو"يعني:النوويقال

تلكبهأمروإنما،السنينتكررعلىدائمامطلوبةسنةيجعلهلمعشروالنبيلان؛متاكدة

.عباسابنكلاممعنىهذا.المععىذلكزالوقدلكفار،1عندالقوةلاظهارالسنة

العلماءجميعوخالفه،مذهبههومقصودةسنةليس()الرملكونمنقالهالذيوهذا

منالثلاثالطوفاتفيسنةهوفقالوا:بعدهمومنوأتباعهملتابعين1والصحابةمن

"شرح".عليهدمولاطوافهويصح،فضيلةوفاتتهسنةتركفقدتركهفإن،السبع

.(901/)":مسلم
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لماأمرهاع!يمالنبيأنعائشةعن(1)""الصحيحفيثبتفقد:وأيضا

بالبيت.تطوفلاأنغيرلحاجايفعلماوتفعل،المناسكتقضيأنحاضت

:قالعطاءعنبشرأبيعن،عوانةأبوثنامنصور،بنسعيدروىوقد

،الطواففيفحاضت،المؤمنينأمعائشةمعتطوفوهيامرأةحاضت

رأيها.وتركواعائشةبروايةالناسفأخذطوافها)2(.بقيةعائشةبهافأتمت

الذبحفيلهقيلأنهع!م!م:النبيعنعباسابنروىفقديضا:و

)3(.عليهمتفق".حرج"لا:فقالوالتأخير؟والتقديموالرميلحلقوا

:فقال،أذبحأنقبلحلقت:فقالرجلسأله)4(:للبخاريروايةوفي

(".حرج"لا:فقال،أمسيتبعدمارميت:وقال".حرجولا"اذبح

:قال."حرج"لا:قال،أرميأنقبلزرتايضا:للبخاريأخرىوفي

"لا:قال،أرميانقبلذبحت:قال".حرجلا":قال،أذبحأنقبلخلقت

".حرج

فأخذوادم)5(،أخرأوالحجأفعالمنقدمفيماعباسابنعنوصح

.(1121)مسلمو،(503)ريلبخاا(1)

الزيلعيوذكره(،018)7/:"المحلى"فيحزمابنمعصوربنسعيدطريقمنذكره)2(

المصتفوصححهالعيد.دقيقلابن"الإمام"عننقلا(281)3/:"الراية"نصبفي

593(.4/)":الموقعين"إعلامفي

.(031)7ومسلم،(1271)البخاري)3(

)ف(.فيبياضامسيت"و"(.)1722بعدهالتيو(.)1723)4(

من=288(/1)5:الاثار"مشكل"فيوالطحاوي(،51)188شيبةبيأابنأخرج()5
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يه.رأتركواو،يتهبروا

الطلاق"كلمرفوغا:عباسابنبحديثحنيفةابياصحابخذو

فيه،الحديثأهلباتفاقضعيفحديثوهو")1(.المعتوهطلاقإلاجائز

جدا.ضعيفعجلانبنعطاء

)2(.طلاقلمضطهدولالمكرهليس:قالأنهعباسابنعنصحوقد

وقالوا:،عنهصحيحانهمع،رأيهوتركواعنهتثبتلمالتيبروايتهفاخذوا

راه.بمالارواهبماالاعتبار

الغرر)3(.بيععننهىع!م!مالنبيأنعمر:ابنعنرويفقدوأيضا:

)1(

)2(

)3(

وأحجهمنشيئاقدممن:قال،عباسابنعنمجاهد،عنمهاجر،بنإبراهيمطريق

لحفط.الينمهاجربنإبراهيموفيه.دمالذلكفليهرق،أخره

بنعكرمةعنعجلانبنعطاءطريقمن366()5/:الكاملفيعديابنأخرجه

المتناهية""العللفيلجوزياابنطريقهومن(،1911)الترمذيوأخرجه.بهخالد

بنعكرمةعن،عجلانبنعطاءعنالفزاريمعاويةبنمروانطريقمن(01)96

لاحديثهذا":الترمذيقال.هريرةبيمسندمنفجعله.بنحوههريرةبياعنخالد

ذاهبضعيفعجلانبنوعطاءعجلانبنعطاءحديثمنإلامرفوعانعرفه

واخرجه.لحديثامنكر:حاتموأبوالبخاريوقال،بالكذبتهمابل:أقول."لحديثا

صحيح.بسندعليهموقوفاعليعنوغيره(،182،41182)13شيبةأبيابن

ولابجرحيذكرلم،طلحةبناللهعبدسندهوفي(01833)شيبةأبيابنأخرجه

236(.)5/:"التهذيبتهذيب"انظر".الثقات"فيحبانابنوذكره،تعديل

واصله338(،)5/:لبيهقي1و2(،0)886شيبةأبيبن1و63(،0)7أحمداخرجه

.(4151)ومسلم2(،2)56البخاري،الصحيحينفي
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بروايتهالناسفأخذشاردا)1(.جملااشترىأنهعمر:ابنعنوصح

الراوييخالفلممثالها:والمواضعهذهفييقولواولم،رأيهوتركوا

.عندهمنسوخوهوإلالحديثا

الصلاةفيلمجسالنبيعنروىعليابأنمالكأصحابونخص

منالتسليميرلمأنهعنهوروي)2(."التسليموتحليلهاالتكبير،تحريمها"

يقولوا:ولم،مذهبهلىإيلتفتواولمبروايتهفأخذوافرضا)3(.الصلاة

.عندهنسخهعلىتدلللحديثمخالفته

علي.طريقمنع!ي!مالنبيعنصحقدبانهحنيفةأبيأصحابونخص

وابنعليعنثبتوقدالعصر)4(.صلاةالوسطىالصلاةأن:عباسوابن

بروايتهما.وأخذوامذهبهما،لىإيلتفتوافلم)5(،الصبحأنهاعباس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

193(.)8/:""المحلىفيحزمابنوعنه2(،)4980شيبةأبيابناخرجه

.(63/ص)يجهتخرمتقد

عنضمرةبنعاصمطريقمن273(/1):الاثار"معانيشرح"فيالطحاويأخرج

صلاته.تمتفقدسجدةاخرمنرأسهرفعإذا:قالعنهاللهرضيعلي

أخرجهعباسابنوحديث(.)627ومسلم(،3192)البخاريأخرجهعليحديث

932(.1/1)الكبير":"فيوالطبراني)2745(،أحمد

ابنعباسابنعنموصولاخرجهوبلاغا،37(0)"الموطا"فيمالكعنهماأخرجه

.وغيره87()17شيبةأبي

"المسند"فيأحمدقالققد،القولهذاعنرجعفكأنهعنهاللهرضيعليأما

أننرىكنا:قالعبيدةعنحسانأبيعنقتادةعنهمامحدثنابهز"حدثنا(:4131)

الاحزابيومانهمعنهاللهرضيعليفحدثنا:قال]لصبحصلاةلوسطى1صلاة
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الرضاعفيالتحريملمجي!و:النبيعنعائشةعن58[]قصحفقديضا:و

نهو،بخلافهافتتأنهاعنهاوصحالقعيس)1(.ابيقصةفيالفحلبلبن

أرضعتهمنعليهايدخلولاإخوتها،بناترضعتهمنعليهايدخلكان

ومذهبها.يهارأوتركوابروايتها،الناسفأخذإخوتها)2(.نساء

"فرضت:وغيرهالبخاريروايةمنعائشةعنصحفقديضا:و

السفر")3(.صلاةقرتولحضراصلاةفيفزيدركعتينركعتينالصلاة

السفر)4(.فياتمتنهاعنهاوصح.الصلاةفرضلابتداءمنهاروايةفهذه

وفعلها.يهارأعلىوقدموهابروايتها،ومالكحنيفةبيأأصحابفاخذ

عنجداضعيفينبحديثينأخذواانهم،حنيفةأبيأصحابونخص

صحوقد)5(.الصلاةفيالضحكمنبالوضوءالامروجابر:،موسىأبي

املأأوناراقبورهماملأاللهم"-لمجم!د:النبيفقالالعصرصلاةعنوحمسونااقتتلوا

لوسطى1صلاةأنيومئذفعرفنا:قال."لوسطى1صلاةعنحبسوناكمانارابطونهم

اخرطريقمن(1/173)":المعاني"شرحفيالطحاويواخرجهالعصر".صلاة

علي.عن

.(5441)ومسلم(،)6947البخاريأخرجه(1)

.(1775)مالكأخرجه2()

685(.)ومسلم35(،0)البخاريأخرجه)3(

3(.)685/ومسلم(،0901)البخاريرواه(4)

-"1/47:ايةالر"نصبفيكما-"الكبير"فينيالطبراأخرجهموسىأبيحديث)5(

الدقيقيالملكعبدبنمحمد"فيه251(:/)1الزوائد":"مجمعفيالهيئميقال

ترجمهقد:)قلت:الاصلهامشوفي."موثقونرجالهوبقيةجمهترمنأرولم
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الصحيحمذهبهمالىإيلتفتوافلمذلك)1(.منوضوءلاقالا:أنهماعنهما

عنهما.تثبتلمالتيروايتهماعليهوقدمواعنهما،

يتوضا)2(.ولملحمااكلع!يماللهرسولأنعائشةفروتوأيضا:

فلمالنار)3(،مستماكلمنالوضوءيجابإإسنادباصحعنهاوصح

روايتها.عليهوقدموارأيها،لىإيلتفتوا

علىالمسحإباحة:هريرةوابوعباسوابنعائشةروتفقدوايضا:

)1(

)2(

)3(

الانقطاعهيإنماالحديثوعلة،فيهطعنلاثقةوهو(514)6/التهذيبفيالمزي

(.موسىأبيمنيسمعهلمراويهفان

العلل"فيلجوزياابنطريقهومن(،1/172):الدارقطنيإخرجهجابروحديث

منكرحديثهذا:النيسابوريبكرأبولناقال":عقبهالدارقطنيوقال6(.11)"المتناهية

فروةبيبأويكنىضعيفسنانبنيزيد:قالثم.خلافهجابرعنوالصحيحيصحقلا

رفعهفي:أحدهماموضعينفيلحديثاهذافيوهموقدأيضا،ضعيفوابنهالرهاوي

منجابرعنسفيانبيأعنالاعمشعنوالصحيح،لفظهفيوالاخرلمجد،النميلىإإياه

الاعمشعنرواهوكذلك.الوضوءيعدولمالصلاةأعادالصلاةفيضحكمن:قوله

.".5.ووكيعالضريرمعاويةوأبوالثوريسفيانمنهم،الثقاتالرفعاءمنجماعة

.(1/174):والدارقطني)3593(،شيبةإبيابنأخرجهموسىبيأأثر

صحيحة.بأسانيد(.1/172):والدارقطني293(.)9شيبةبيأابنأخرجهجابروأثر

كان":ولفظه(1/451):والبيهقي(،055)شيبةبيأوابن2(،5282)حمدأاخرجه

ولايتوضاولاالصلاةلىإينطلقثممنهفياكلالعرقمنهافياخذالقدرعلىيمرلمجد

".يمضمض

.(1/174):وعبدالرزاق(،5)57شيبةأبيابنأخرجه
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خذو)2(.جملةالمسحمنالمنعثلاثتهمعنهموصح)1(.الخفين

يهم.ردونبروايتهملجمهورا

عنهوجاء(")3(،و[لدهمنلولديقتصلا"لمجرو:النبيعنعمرعنوروي

موجباورايهمذهبهيروافلمالوالد)4(،منللولدلاقصن:عنهاللهرضي

روايته.لترك

عنعباسابنعنبالخبرينالاولادأمهاتبيعبمنعفاحتجوايضا:و

نهو")5(،منهدبيرعنمعتقةفهيأمتهمنهولدترجل"؟لما:لمج!النبي

عنصحوقدولدها")6(.اعتقها":فقاللمجرو،النبيعندإبراهيمامذكرت

فيالدارقطنيأخرجهعباسابنوحديث.(1/491):الدارقطنيأخرجهعائشةحديث(1)

الرحمنعبدبنمحمد"فيه262(:)1/المجمع":"فيالهيثميوقال(،1/1911):الكبير""

86(.59)حمدأأخرجههريرةبياوحديث."حفظهلسوءضعيفوهوليلىبيأبن

تباعاه(1،9591،6491)569"مصنفه"فيشيبةبيأابنأخرجهاعنهمالاثار)2(

والدارقطني:(،6262)ماجهوابن(،0041)والترمذي(،471،)89حمدأأخرجه)3(

والتصحيحخطا،وهوولد"منلوالدلايقتص"و)ف(:الاصلفيوكان(.041)3/

.(204)4/":الموقعينو"إعلاملحديثامصادرمن

منللوالد"لاقصن:الاصلفيوكان.قصةفي4(،10)9/:عبدالرزاقمعناهأخرح)4(

.(4204/):"الموقعينو"إعلاملحديثامصادرمنلتصحيح1وخطا،وهوالولد"

لحاكم:وا(،4/013):والدارقطني2(،15)5ماجهوابن(،275)9حمدأأخرجه(5)

الهاشمياللهعبدبنحسينإسنادهفيلكن،الحاكموصححه.وغيرهم(91)2/

.(5091)4/:"السننتهذيب"فيالمصنفأعلهوبذلك.ضعيف

وفي34(.01/6):والبيهقي(،4131/):لدارقطني1و2(،15)6ماجهابنأخرجه)6(

قبله.الاسنادفيالمذكورحسينأيضاسنده
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وقدموا،المرفوعمنأصحبذلكعنهوالرواية)1(،بيعهنجوازعباسابن

.عندهمنسوخوهوإلالحديثايخالفلميقولوا:ولم،رأيهعلىروايته

فيعقيرالنبيعنعليبحديثاحتجوابانهمحنيفةأبيأصحابونخص

2(،هما")درأربعينيبلغحتىدرهممائتيعلىزادفيمازكاةلا":الورقصدقة

فما،دراهمخمسةالمائتينفي:قالأنهيكونإسنادبأصحعليعنصحوقد

لتركموجباقولهمنعليعنصحمايجعلوافلمذلك)3(.فبحسابزاد

عنه.مذهبهوصحةسندها،ضعفمع،روايته

أبيبحديثالنجاسةفيهيقعالذيالكثيرالماءنجاسةعلىواحتجوا

وقد.ماءمنماءيستثنولم")4(،الدائملماءافيأحدكميبولن"لا:هريرة

حبيبعن،عليةابنعنمنصور،بنسعيدطريقمنهريرةأبيعنصح

)1(

)2(

)3(

)4(

عمدالرزاقاخرجه.شاتكأوبعيركبمنزلةالاهيماواللهالولد:امفيقالأنهولفظه

92(.0)7/:""مصنفهفي

عمارةبنالحسنطريقمنوروي:فقال61()6/":"المحلىفيحزمابنذكره

لا":الورقصدقةفيمرفوعا،عليعن،عاصمعن،إسحاقابيعن-متروكوهو-

يعلىأبوواخرج(.156)5/المنير":"البدرفيوعنه.بمثله."..زادفيمازكاة

الخيلصدقةعنلكمعفي":!ي!اللهرسولقال:قالعليعن)557(الموصلي

منكميؤخذولادرهما،همادراربعينكلمنالورقصدقةهلمواولكنوالرقيق

".دراهمخمسةففيهادرهممئتيكانتفإذادرهممئتيتكونحتىشيء

داودابوع!النبيلىإمرفوعاعليعنوأخرجه88(.،4/5):عمدالرزاقاخرجه

.(137)4/:البيهقيطريقهومن(،1)572

.()282ومسلم)923(،البخارياخرجه

186



فيهتلغ،الحوضسؤرعنهريرةأباسألأنه:أبيهعن،العنبريشهابابن

فلمشيء)1(.الماءيحرملا:هريرةأبوفقالالحمار؟منهويشرب،الكلاب

ولارواهالذيلحديثانسخعلىدليلاهريرةبيأ95[]قفتوىيجعلوا

ضعفه.

يقضىومما.منهاليسيرعلىنبهناوانما،وجمعهتتبعهبطولبابوهذا

!ع!ماللهرسولأصحابمنصاحبعنالروايةرأواإذاأنهم:العجبمنه

روىماليترككانماقالوا:قلدوهمنقولتوافقروىمابخلافغيرهأو

والاعلينا،خفيعليهاطلعلامرأو،منسوخعندهوهوإلالمجم!رالنبيعن

فإذا.رواهماجميحويبطلرأسعا،روايتهوسقطتعدالتهفيذلكقدح

والحديث،قلدوهمنقولتخالفروىمابخلافبفتواهعنهالروايةكانت

موجئاظنهتأويلاتأولأونسيولعله،روىفيمالحجةاقالوا:قولهيوافق

الامر.نفسفيكذلكوليس،رواهمالترك

هوعندهمالراجحوالميزان،كلامهممنكثيرفيوهذاهذارأيناوقد

وسلكوها،الظريقتلكذكروا،ورأيهالراويقولوافقهفان،قلدوهمنقول

النص.وقدموا،الاخرىالظريقسلكواورأيهالراويقولخالفهوإن

اللهرسولقولهوعنهالعدوليجوزولا،إليهالمصيريتعينوالذي

يوحى،وحيإلاهوإن،الهوىعنينطقلاالذي،المصدوقالصادقلمجم!ر

،معصومقائلعنمصدقنقلبذلكعنهوالنقلالخطأ،منالمعصومفهو

به.عليةابنحدثنا:قال(511)9شيبةبيأابنأخرجه(1)
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غيرقائلفعن-مصدقانقلاكانإن-غيرهعنوالنقل،إليهالمصيرفيتعين

دونه-أوكانصحابيا-الراويينسىأنالواقعبلالممكنومن،معصوم

نأو،بخلافهأفتىحينذكرهيحضرهولاع!ي!النبيمنوشاهدهسمعهما

ذلك،علىاللهويثيبه،الحقوقصدالخيرعنفيهيالولاتاويلافيهيتاول

قولفيحجةفلاواقعا،بلممكناهذاكانوإذاواحدا.أجراعليهويأجره

كان)1(.منكائن!سيماللهرسولنصخالفأحد

فيسنة!يمالنبيعنأحدهمعنديكونأنالباطلأبطلفمنيضا:و

دائما،لعاموالمنسوخللأمةيرويثم،للعموممخصصةأوناسخةقضية

بمنولابهم،يظنلامماهذا.البتةلمخصصولاالناسخلهميرويولا

مايكتمونالذينإن>:لىتعاقال،الامةفيصدقلسانلهممندونهمهو

اللهلمأؤلمكاتكبففىللئاسبننمابذدمنواطدىالينام!منأنزلنا

أحقوالمخصصالناسخأنومعلوم915[./البقرة1<ألفعنوتويلعنهم

منوأفرضأوجمماللأمةوتبليغهفروايته،والعامالمنسوخمنبالهدى

التوفيق.وبالله،المنسوخرواية

فصل

على-دلهوحاشا-ساعدناكمأناوفرضنا،المقامهذاعننزلناقالوا:

المواطنهذهفيالرفعفحديث.رواهماعلىومذهبهالراويرأيتقديم

عنروىفقد،قبولهلعدمموجبةلهمخالفتهتكونحتىمالكبهيتفردلم

.(04-4/7048):"لموقعيناإعلام"وانظر(1)

188



لملوحتى،تقدمكماعمر،ابنغيرالصحابة06[]قمنجماعةع!ي!النبي

ونافعابنهسالمعمرابنعنرواهفقدعمر،ابنحديثإلاالبابفييكن

مالك.غيرعنهماورواه،مولاه

عن،الزهريثنا،سفيانثنا،اللهعبدبنعليثنا")1(:البخاريقال

واذاكبر،إذايديهيرفعلمجي!اللهرسولرأيت:قالأبيهعن،اللهعبدبنسالم

".السجدتينبينيرفعولا،الركوعمنرأسهرفعوإذاركع،

!ذلا-بهلافاقصحيحبسندمجنونافاقلو)2(الذي-السندفهذا

الرفععنهمثبت)3(رواتهوكل؟مخالفتهتستجيزونفبم،ألبتةفيهلمالك

رفعفيالمشهوركتابهالبخاريوصنف،بهوالقولالمواطنهذهفي

علىحقالايديرفع:قالأنهاللهعبدبنعليشيخهعنوحكى،اليدين

)4(.أبيهعن،لمساعن،الزهريروىبما،المسلمين

روايةذكرأنبعدعبدالبر)5(ابنقالأشهر؛ذلكفيعيينةابنومذهب

مسلمبنوالوليد،شهبو،مريمبيأبنوسعيد،المصعببيوأوهب،ابن

وبهذا:قالمات=أنلىإعمرابنحديثعلىيديهيرفعكانأنه:مالكعن

لحديث.ااهلجماعةو،والشافعي،عيينةبنوسفيان،الأوزاعيقال

.(1-215)ص/سلفمانظر1و37(.)ص"اليدين"رفع(1)

(.)فمنسقطت2()

تحريف."ثبتت"رواية(:)ف)3(

)38(."اليدين"رفع(4)

2(.13)9/:"التمهيد"(5)
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عنهفحكى؛اللهعبدبنسالموأما.الزهريمذهبهووكذلك

عنهصحتفقدعمربناللهعبدماو"كتابه")1(.فيالرفعالبخاري

المواطن.هذهفييديهيرفعكانبأنه،ألبتةفيهامطعنلاالتيالاسانيد

أبيوابن،وعبدالرزاق،حنبلبنوأحمدكتابه")2(،"فيعنهالبخاريذكره

البرعبدوابن،الطبريجريربنمحمدومنصور،بنوسعيد،ووكيع،شيبة

ذلك)3(.بعضذكرتقدموقد.وغيرهم

هذابمقتضىيديهيرفعكانمنهمكلالاثباتالحفاظالائمةهؤلاء

رواته.وهم،لحديثا

ويونس،مالك:منهمواحد،غيرالزهريعنلحديثاهذاروىوقد

كانفإنخالد.بنوعقيلومعمر،،جريجوابن،عيينةبنوسفيانيزيد،ابن

موجبابموجبههؤلاءقولكانفهلابه،العمللتركموجبامالكمخالفة

إنكارمنمالكعنرويفيمامتعلقولالكمعذرلاأنهفتبين!بهللعمل

.الوجوهمنبوجهالر

)ص/31(.)1(

23(.)ص/)2(

26-38(.)ص/)3(
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فصل

فيإلايديهيرفعيكنلمأنهعمر)1(:ابنعنروايتكمماوقالوا:*

منعمرابنعنالثابتةالصحيحةالرواياتتردأنالعجبفمن،مرةأول

أبيروايةمنعنهشاذةبرواية،بهأعلموهما،مولاهونافعابنهسالمرواية

سعد)2(5بنالليثعن،عياشبنبكر

الصلاةاستقبلإذاكانعمربناللهعبدأننافعثناسعد:بنالليثقال

كبرالسجدتينمنقاموإذا،الركوعمنرأسهرفعوإذا،ركعوإذا،يديهرفع

عنه.صالجبناللهعبدعنالبخاريرواه.يدبهورفع

طاووساسمعأنه:مسلمبنلحسناعنجريجابنقول)3(تقدموقد

اللهوعبداللهوعبداللهعبدرأيت:فقالالصلاةفياليدينرفععنيسأل

،عباسبناللهوعبدعمر،بنلعبدالله61[]قالصلاةفيايديهميرفعون

الاصل.فيلهاوجودولا!"لمساروايةمن"(:)ففيزاد(1)

وقد،نقصالكلاموفيسعد"بنالليث"اسقط)ف(وفي،الاصلفيالنصكذا)2(

عن،عياشبنبكربيأروايةمنهيالشاذةالروايةهذهان29(88-)ص/سبق

فيإلاصلاتهمنشيءفييديهرافعاعمرابنرايتما:قالمجاهدعن،حصين

عن،مالكروىفقد،ذلكخلافعمرابنعنفالصحيح":المؤلفقال.الاستفتاج

البخاريرواه.الركوعمنراسهرفعواذا،يديهرفعالصلاةافتتحإذاكانانهعنه،نافع

مالك.عناويسبيأبنإسماعيلعن

:قالواذاركعواذا،الصلاةفيدخلإذايديهيرفعكانأنهعنه،نافععن،عبيداللهورواه

النص.قيالنقصيكتملوبهيرفعهما"الركعتينمنقامواذا،"حمدهلمناللهلاسمع

31(.)ص/)3(
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أيضا)1(.البخاريذكرهالزبير.بناللهوعبد

ورفعكبرالصلاةافتتحإذاعمرابنرايتدثار:بنمحاربوقال

رفع"حمدهلمناللهسمع":قالوإذا،يديهرفعيركعأنأرادوإذا،يديه

عنه.زيادبنعبدالواحدعنالنعمانبيأعنالبخاريذكره.يديه

رفعركعوإذا،يديهورفعكبرأنهعمر:ابنعننافععنعبيداللهوفال

)2(عياشعنالبخاريذكره.يديهرفع"حمدهلمنالله"سمع:قالوإذا،يديه

عبدالاعلى.عنالوليدابن

لىإقامحينعمرابنرأيتالزبير:أبيعنطهمانبنإبراهيموقال

واستوىالركوعمنرأسهيرفعوحين،أذنيهيحاذيحتى،يديهرفعالصلاة

معنعنالمنذر،بنإبراهيمعنالبخاريرواه.ذلكمثلفعلقائما

عنه)3(.

تثبت؟لاروايةعليهتقدمفكيفعمر،ابنعنالثابتهوفهذا

حصينعنبكرأبيحديث:معينبنيحيىقال)4(:البخاريقال

له.أصللامنهتوهمإنماهو

74(.)ص/"الرفع"كتاب(1)

الرفع"كتاب"منوالتصويب."عباس"و)ف(:،الأصلفيالنقطمهملة)2(

.للبخاري"لصحيحاو"

.(111-901)ص/"الرفعكتاب"فيالثلاثةالاثار)3(

55(.)ص/"الرفعكتاب"(4)
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ابنعنمجاهد،عن،حصينعن،عياشبنبكرابيحديثيعني

.مرةاولفيإلايديهيرفعلمانهعمر:

ذكرنامنروايةكانتعمر)1(ابنعنالروايةهذهصحتلووحتى

:لوجوهبهايؤخذأنأولىعنه

تها.رواكثرة:حدها

.والاتقانلحفظباتميزهم:نيوالثا

النفي.علىفتقدمللائباتمتضمنةأنها:والثالث

بخلافهيعملثمشيئا،!م!دالنبيعنليرويعمرابنيكنولمقالوا:

عنهالروايةفصحت،ذلكمنعمرابناللهأعاذوقد.سنتهلاتباعتحريهمع

الشاذةالروايةهذهيرفع!بروالنبيعنروايةعنهوصحتها.فعلهمنبالرفع

أعلم.والله،بالصحابةوالظنوالعدلالعلمموجبهذا،الباطلة

فصل

الصلاةمنشيءفييديهيرفعيكنلمأنهعمر)2(:عنرويتمماماو*

عمر.عنذلكيصحأندلهفحاشا،الصلاةافتتححينإلا

النبيأصحابمنأحدعنالعلماهلعنديثبتولم)3(:البخاريقال

)ف(.منسقطعمر"...ابنيرفعلمأنه"(1)

2(.2-1030سياتي)وما83-86(،)ص/سبقماانظر)2(

3(.1)ص/"الرفع")3(

391



يديه.يرفعلمأف!!م

اللهرسولأصحابكان:هلالبنوحميدلحسناوقال:البخاريقال

احددونءلمجيسالنبياصحابمناحدايستثنفلم،ايديهميرفعونلمجيه

.عياشبنحسنروايةمنفهوعمرعنرويوالذي

.بذاكلحديثافيليس:الدارميعثمانقال

بنبكرأبيروايةمنأيضاهيالرفعبتركعمرعنالاخرىوالرواية

حسن.أخيعياش

أبولحافظاذكره،بذاكلحديثافىليسأيضا:الدارميعثمانقال

")1(."تهذيبهفيعنهالمزيالحجاج

رأيت:قال)2(عتيبةبنلحكماعنشعبةثناالنضر:أبوقالوقد

رفعوعند،للركوعكبروإذاافتتحها،إذاالصلاةفييديهيرفعطاووسا

نأوذكر،يفعلهعمرابنرأيت:فقال،ذلكعنفسألته،الركوعمنرأسه

فعله.!يالهاللهرسولأنعمروذكر،يفعله62[]قكانأباه

لجبار،عبدابنوعمارالجعد،بنعليتابعه:وقاللحاكمارواه

ولم،شعبةعنفرواهغندروأما.شعبةعن،الحجبيأسلمبنوالحكم

)3(.محفوظانوالحديثان:الحاكمقالعمر.يذكر

)1(.)8/258(

.صفحاتبعدالصوابعلىتيوسيا،تحريف""عيينةو)ف(:الأصل)2(

.(01)ص/فيهلحاكماوكلاملحديثاسبق)3(
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بنبكرأبيروايةمنلىووعمر،عنأصحالروايةهذهأنريبولا

علىمقدمةالاثباتروايةلكانتوجهكلمنتعارضاولو،خيهوعياش

النفي.رواية

)1(.يديهيرفعقطفقيهارايتما:عياشبنبكرأبيقولماو

علىيدلوهذا،يديهيرفعالفقهاءمنأحداهويرلمأنههذاغاية:فيقال

فقهاء؟!ليسوا!ي!اللهرسولأصحابأفترىالفقهاء،أكبرخلفصلىماأنه

2(.)يهمأيديرفعون!ع!هاللهرسولاصحابكان:وحميدلحسناقالوقد

قتادةأبوالركوععنديديهيرفعكانوممن")3(:البخاريقال

بنوسهل،مسلمةبنومحمد،البدريالساعدياسيدوأبو،الانصاري

بناللهوعبد،الخطاببنعمربناللهوعبدالدرداء،وأم،الساعديسعد

هريرةبوو!ي!،اللهرسولخادممالكبنوأنس،عبدالمطلببنعباس

العوامبنالزبيربناللهوعبد،العاصبنعمروبناللهوعبد،الدوسي

موسىبوو،الحويرثبنومالك،الحضرميحجربنووائل،القرشي

".الانصاريالساعديحميدبوو،الاشعري

)4(!الباطلأبطلمنهذا؟فقيهفيهمفليسفقهاء؟ليسواهؤلاءأفترى

.(431)ص/وسمق228(./1):"نيالمعا"شرحفيالطحاويذكره(1)

قريبا.البخاريكلاممنسبق)2(

.(-2223)ص/"الرفعكتاب")3(

مغاير.بخطأكملثمبياضا،)ف(فيوتركه.الاصلفيواضخاليسالسطرهذا(4)
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أبيبنوعطاء)2(جبير،بنسعيد":عنالرفع)1(البخاريحكىوقد

بنعمربناللهعبدبنوسالممحمد،بنوالقاسمجبر،بنومجاهدرباج،

لحسنوا،عياشأبيبنوالنعمانالعزيز،عبدبنوعمر،الخطاب

)4(،اليمانيكيسانبنوطاووس،سيرينبنومحمد)3(،البصري

عمر،بنوعبيداللهعمر،ابنمولىونافعدينار،بناللهوعبد،ومكحول

سعد.بنوقيس،مسلمبنوالحسن

؛المباركابنأصحابعامةوكذلك،يديهيرفعالمباركابنكانوقد

محدثوو،يحيىبنويحيى،عثمانبناللهوعبد،الحسنبنعلي:منهم

،سلامبنومحمدسعيد،بنوكعب،موسىبنعيسى:منهم؛بخارىأهل

منبيناختلافلا،يحمىلاممنوعدةالمسندي،محمدبناللهوعبد

العلم.أهلمنوصفنا

وأحمد،معينبنويحيى،اللهعبدبنوعليالزبير،بناللهعبدوكان

اللهرسولعنالاحاديثهذهعامةيثبتونإبراهيمبنواسحاق،حنبلابن

انتهى.."زمانهمأهلمنالعلمأهلوهؤلاءحقا،ويرونهاع!م!م

وعمرو،نجيحبيأوابن،وقتادة،سابطبنالرحمنعبدعنذلكوروي

،مهديبنوعبدالرحمن،القطانويحيى،سليمانبنومعتمردينار،ابن

31-33(.)ص/"الرفع"كتاب(1)

تحريف."لمسا")ف(:2()

الاصل.فيمطموسة)3(

تحريف!""اليمامي(:و)فالاصل(4)
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لحميد،عبدابنوجريروالاوزاعي،سعد،بنوالليث،عليةبنوإسماعيل

والبخاريئور،بيو63[،]قوالشافعي،حنبلبنحمدو،وهبوابن

نصربن1(ومحمد)،لحديثاأهلوجماعة،والنسائيداود،بيو،ومسلم

بناللهعبدوابنالمنذر،وابن،الطبريجريربنومحمد،المروزي

[،]هرونبنويزيد،المدينيبنوعلي،معينبنويحيى،الحكمعبد

أئمةوهؤلاء.والمتاخرينالمتقدمينمنيحصونلاالعلمأهلمنوخلائق

لحديث.واالفقه

يهم،أيديرفعوالم[)2(]وهمالكوفةفقهاءشاهدإنماالنخعيوابراهيم

الرفع.بتركالامصارسائرعنانفردواالكوفةأهلأنريبولا

منمصرانعلملاالكبير:كتابهفيالمروزينصربنمحمدقال

فياليدينرفعجمعهمبأتركواقديماالعلمأهلهلىإينسبالامصار

)3(.الكوفةهلإلاوالرفعالخفضعندالصلاة

اليمن،وأهل،البصرةوأهل،الشاموأهل،مكةوأهل،المدينةأهلوأما

الروايةإلا)4(،البخاريحكاهكماالرفعفعلى،العراقوأهل،خراسانهلو

مالك.عنالاكثرونوخالفه،مالكعنالقاسمابنبهاانفردالتي

قليل.بعدنصربنمحمدعنالنقلوسياتياحمد.)ف(:والاصلفيمطموسة(1)

أثبت.ماالاقربولعل"،قولهم"(:و)ف،بالاصلغيرواضحة(2)

.(144)ص/وسلف213(.)9/:التمهيد""فينقله)3(

31(.)ص/)4(
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كثرةبفقهائهاوفقهاءها،بالكوفةالامصارهذهقسناإذاأناريبولا

جانبهممنيكنلملو،أولىالامصارهذهأهلأتباعكانوحديثا،وعلما

سمينا؟!منالصحابةمنومعهمكيف،بذلكالترجيحإلا

مائةمنأكثرفيبالسنةالناسأعلمالشعبيكانهلا!العجبللهويا

هناكيكنفلم،جانبهمنفيهاالحديثيكونمنهاوكثيرفيها،لقوتهمسالة

هذهفيلموافقتكمهناوكانخالفكم،قدلانهماضيةبسنةالناسأعلم

فمن،ومخالفتكمموافقتكمهوإنمافالعيار،بالسنةالناسأعلمالمسألة

الرتبة!هذهعننزلخالفكم)1(ومن،الناسأعلمفهووافقكم

قوالهوفتاويهفيالحديثفيالمؤمنينأميرالثوريسفيانكانوهلا

فيها!خالفكمالتي

أصحابه،عنفصلا)2(تقدمفيمامسعودلابنخلافكمبعضبيناوقد

صاحبا!الناسأفقهالمسائلتلكفيمسعود)3(ابنكانفهلا

حججمنفهذا،الصحابةمنأربعمائةبالكوفةنزلإنه:قولكموأما

ابنإلاالرفعتركمنهمأحدعنيحفطلمفانه،عليكممنازعيكم

نقلولوعنهمذلكلنقلالرفعتركعلىكلهمكانواولو،وحدهمسعود)4(

)ف(.من)1(سقطت

06-83(.)ص/)2(

(.)فمنسقطمسعود"ابن005فيما")3(

"!فقط"(:)ففيزاد(4)
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بإسنادلا-مسعودابنسوى-ألبتةمنهمأحدعنينقللمفحيثاحاد،

اهلمشاهدةمعالرفعتركمنقطعولامتصلولا،ضعيفولاصحيح

خلافهعنهموالمنقول،وليلةيومكلالخمسالصلواتفيلهمالمصر

الرفع.بتركمسعودابنانفرادعلم=بيناهكما

منمخالفلهيعلملاحيثينكرلامسعودلابنفخلافكمنتمو

وأشهر؟!أكثرالمسألةهذهفيالصحابةمنومخالفوهفكيف،الصحابة

الاعلامهؤلاءعلىخفيلماالسنةمنليسأومنسوخا،الرفعكانفلو

ونبيهاالامةبينالوسائطهم1،الدينتلقيعنهمالذين،الاسلاموسادات

المقلدينمنبهجاءما64[]قوتبليغاتباعهعلىأحرصكانواوهملمجيم،

.المستعانواللهقوالهم،عنوالذبأئمتهمنصرةعلى

991



فصل

السننفيلكانصحيحاكانلوبأنه)1(:الصديقلحديثردكموأما*

الاحاديث.منغيرهشهرةفوقشهرتهوكانت،والصحاجوالمساند

الكلامهذابمثلالصحيحالحديثلهذاردكمالعجائبمن:فيقال

الراويبينالتيوالمراسيلبالمقطوعاتواحتجاجكم،لهحاصللاالذي

وبينالمرسلبينيكونوقد!الاعناقفيهاتنقطعمفاوزفيها!شي!مالنبيوبين

أحوالهمتعرفولاهممنيدرىلاأكثر،أوأوخمسةأربعةفيها!مالنبي

)2(.ألبتة

لقلتم:الحديثالنهروراءوماوخراسانبلخمشايخأرسللوحتى

متصلحديثلىإتجيئونثمقولنا!أصلفيحجةوالمرسل،مرسلهذا

المعروفة،والمسانيدالسننفيليسبأنهفيهتطعنون،الشمسمثلالاسناد

ألبتة،الحديثكتبمنشيءفيتعرفلاالتيالمراسيلتلكجاءتوإذا

لم=يعرفإسنادلهاالدنيافيوليس،المحدثينمنأحديعرفهاولا

أهلطباعتحيلولاوالصحاج،والسننالمسانيدفيتكونلانيضرها

وضبطها.نقلهاالعلم

تقدم)ص/9،146-8(.)1(

وأكالمسانيدعندناحجةوالمراسيل"261(:)27/:"المبسوط"فيالسرخسيقال)2(

اسمهحفطعليهيشقلاواحدمنلحديثاسمعإذاالراويلانالمسانيد؟منأقوى

إ".لحديثافيرسلالروايةحفطعليهيشقجماعةمنسمعهواذامسندافيرويه

002



وذكره،لحاكماوذكرهحمد،أالإمامذكرهقدلحديثاهذاثم

أوضحهوبماعنهالاستغناءيذكرهلممنوعذرهؤلاء.وغير،عبدالرزاق

يستوعبأنالمصنفعلىيجبولا،رواةوأشهرتناولاقربودلالة

.البابأحاديثجميع

فصل

رواهماعمرعنالثابتبأنالخطاببنعمرلحديثردكمماو*

الاستفتاج)1(.فيإلايديهيرفعفلمعمرمعصليت:قال،عنهالاسود

تركالصحابةمنأحدعنيصحلاإنه:البخاريقولتقدمفقد

تقاومتفإن)3(.بالرفععمرعنالصحيحةالروايةوتقدمت)2(،الرفع

روايةكانتوإنمتعينا،رواهبماالاخذوكانتساقظتا،عنه)4(الروايات

أصحعنهالرفعتركروايةكانتوانأظهر،فالامرإسناداأصحعنهالرفع

أصولكممنتقدموقد.رواهماخلافعمليكونأنغايتهاكانإسنادا

فتوىلىإالرجوعمنأولىالروايةلىإالرجوعأن:الفقهاءكافةوأصول

ههنا.الروايةلىإالرجوعويتعين،الراوي

لافعلعنهالاسودحكاهماغايةلان؛بهقتىورآهبماالاخذقلنا:ولو

.(591-68،391-48عليهملرد1و،41-6417/)صمتقد(1)

.(19/)صنظرا(2)

.(1)رقملحاشية1و(01)ص/)3(

".يتان1"الرو:ب1الصوولعلكذا،(4)
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،وذهوللنسيانأولعذر،يديهيرفعلمالصلاةتلكفيشاهدهفلعله،فتوى

عنهاللهرضيعمركانفقد،تركهيجوزبل،بفرضليسالرفعأنلبيانأو

نأخشيةالتضحيةيترككانوقدبالمستحبات،الفرائضتلتبسلاحريصا

وجوبها)1(.الناسيظن

الصحيحةالاحاديثعلىويمدمفكيفالوجوههذهفعلهاحتملوإذا

بدليل؟ليسمالىإالدليلموجبعنعدولىإلاهذاوهل!الرفعفيالصريحة

بشعبةالناسأعلمبأنأيضالحديثهردكم65[]قالعجابالعجبومن

عمر،ابنعن،طاووسعن)2(،عتيبةبنلحكماعنرواه-غندروهو-

لم.الركوعمنرأسهرفعوإذاركعوإذاكبرإذايديهيرفعكانأنهعمر:عن

)3(.عليهموقوفانهيعنيعمر.بهيجاوز

الرفع،تركعمرعنالثابتإن:قولكممنهذاأين!العجبدلهفيا

رددتمثم،عليهبالموقوفعنهالمرفوعرددتمأنكم)4(عذركموكان

المنتصرينرأيناوهكذا.تخالفهالتيالاخرىبالروايةعليهالموقوف

وفقتمثم،الرفعبروايةالتركيةرورددتمفهلا.فعلقدالرفعلعدممنكم

والبيهقي:(،4/174):"المعانيشرح"فيوالطحاوي381(،4/):عبدالرزاقأخرج(1)

وفي.يضحيانلاوعمربكرأباأدركت:قالالغفاريسريحةأبيحديثمن2(56)9/

بهماهيقتدىأنكراهة:رواية

تحريف.عيينة""و)ف(:،الأصلفيالنقطمهملة)2(

.(491)ص/انظر)3(

خطا."عندكم")ف(:)4(
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هلاأو.ثابتانفالامرانبهوعملرواه:وقلتم،والمرفوعالموقوفبين

نأمنهبياناالتركفروايةعمر؛عنالرواياتهذهمنشيءبينتناقيلا:قلتم

عنلهوروايته،الاستحبابعلىدالةالفعلورواية،بحتموليسسنةالرفع

الصحابة،منمعهومنابنهشاهدهكماشاهدهعماإخبارا!ؤالنبي

فأي.ببعضبعضهايضربولمعمر،عنكلهاالرواياتوتصادقت

لعملوعنهاالتعارضونفيالرواياتبينفالتوفيق؟بالعلمأليقالطريقين

الموفق.واللهكلها،بها

الزناد،ابيبنالرحمنبعبدطالبابيبنعليلحديثردكمماو*

المدينةأهلعلماءمنالرجلأنريبفلا)1(،ذكرتمبمالهوتضعيفكم

إليه.ويرشدعليهيدل-بهوحسبك-أنسبنمالكوكان،وفقهائهم

المدينةقدمت:سلمةبنموسىخالهعن،مريمأبيبنسعيدقال

تأمرنيممنوأسمع،العلملاسمعقدمتإني:فقلتأنسبنمالكفأتيت

الزناد.بيأبابنعليك:فقال.به

عروةبنهشامفيالناسأئبت:معينبنيحيىعنداودأبووقال

الزناد.أبيبنالرحمنعبد

ضعف.حديثهفي،صدوقثقة:شيبةبنيعقوبوقال

.(004)4/:"الكمالتهذيب"فيفيهالاقوالوانظر(.471)ص/انظر(1)
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مقدمةفيمسلملهوروى،")1("صحيحهفيالبخاريبهاستشهدوقد

،الرازيانحاتموأبو،زرعةوأبو،معينبنيحيىضعفهوقد)2(،كتابه

التفصيل.وهو،الثالثالقولأمرهفيوالصواب

فهوالمدينةفيحدثما:أبيهعن،المدينيبنعليبناللهعبدقال

.البغداديونعليهأفسدهببغدادحدثوما،صحيح

فيحديثه:يقولالمدينيبنعليسمعت:شيبةبنيعقوبوقال

.مضطربفهوالعراقفيبهحدثوما،مقاربالمدينة

حدثمماأصحبالمدينةحدثماضعف،فيه:عليبنعمرووقال

ببغداد.

أصحبالمدينةحدثوماضعف،فيه:الساجييحيىبنزكرياوقال

ببغداد.حدثمما

قلومقبولا،هذاحديثهيكونأنيجبفيههؤلاءطريقةوعلى

أهلروايةمنلانه؛الحسنرتبأعلىفيبلحسنا،يكونأندرجاته

عنه.المدينة

بنموسىعنالزناد،أبيبنالرحمنعبدأخبرني:وهبابنقال

بنعبيداللهعن،الأعرجالرحمنعبدعن،الفضلبناللهعبدعن،عقبة

فذكره)3(.،طالبأبيبنعلى،عنراأبي

ها.غيرو(3711)قمر(1)

(2)(1/51).

.(21-11/ص)متقد(3)
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أبيبنالرحمنعبدثناأوش!،بيأبنإسماعيلثنا)1(:البخاريوقال

.فذكره،عقبةبنموسىعنالزناد،

ابنعاصمعن،النهشليبكرأبيبحديثالحديثهذامعارضةماو

ثمالصلاةمنتكبيرةأولفييديهيرفعكانأنه:عليعن،أبيهعن،كليب

بعد)2(.يرفعلا

منحديثهبقبولأولىالنهشليبكرأباجعلالذيما!اللهسبحانفيا

مافضلبالحديثعلملهمنكلعندومعلومالزناد؟أبيبنالرحمنعبد

وانما،والفضللحفظواالعلمفيالزنادأبيبنوعبدالرحمنالنهشليبين

بكربووفيه،وقعلوهمبالعراقحديثهبعضالزنادأبيابنعلىأننكر

بالوهم.أيصبافمعروفالنهشلي

التقشفعليهغلبلكنلخاصاشيخاكان)3(:حبانبنحاتمأبوقال

به.الاحتجاحفبطل،يعلملاوهويهمصارحتى

وجه)4(؛بلاحبانابنفيهيتكلمصالحرجلإنه:الذهبيقولماو

22(.)ص/"اليدين"رفع(1)

لايعد".ئم")ف(:فيووقع86-87(.)ص/عنهلجوابوتخريجهتقدم)2(

عليهغلبفاضلا،لحاصاشيخا"كان:عبارتهونص(.541)3/:""المجروحين)3(

ظاهرهكانوإنبهالاحتجاجفبطل،ولايفهمويخطى،يعلمولايهمصارحتىالتقشف

".الصلاح

-4556/):"الاسلامتاريخو"333(،)7/السير":"،كتبهمنعددفيالذهبيفيهتكلم(4)

"من=كتابهفيماالمولفذكرهمالىإقربهاو(،017)6/:"الميزانو"بشار(،-557
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يهمأنهوهوبه،وعرفحبانابنعلمهقدبه،لهعلملانفىعلىفشهادة

يحتجلميعلملاوهوالوهممنهيكثركانمنأنريبولا.يعلمولا

حديثه.يسقطلموهمهقلإذاماو،بحديثه

فليسالزنادأبيبنالرحمنعبددونيكنلمإنفالنهشليلجملةوبا

بنعاصموالدكليباأنمعهذا؟منهبالقبولأولىجعلهالذيفما،فوقه

المشهورين.المعروفينمنليسكليب

فيماالنسائيقال"")1(:تهذيبه"فيالمزيالحجاجأبوالحافظقال

كليب،بنعاصمابنهغيرعنهروىاحداأنيعلملاهذاكليب:بخطهقرات

".الحديثفيبقويليسمهاجربنوإبراهيممهاجر،بنإبراهيموغير

ثقمينبروايةإلاالراويعنترتفعلاالمطلقةلجهالةاأنريبولا

علىحديثهيقدمفكيف،كليبحقفيذلكيحصلولمعنه)2(،فصاعدا

الزناد؟أبيبنالرحمنعبدحديث

والعذر،خلافهروىلماعليفعليتضمنأنفغايته،صحتهسلمناقالوا:

أعلم.واللهبسواء،سواءلخطابابنعمرعنرويعماالعذرتقدمكماعنه

":و"المغني."حبانابنفيهتكلم،لحديثاصالح":قال893()رقم"موثقوهوفيهتكلم

".حبانابنقيهتكلم،صدوق":قال773()2/

(1)/6(175).

ارتفعتفقدالعقادفيهتكلممنأما،تعديلولاجرحفيهيوجدلممنحقفيهذا)2(

عبدالعزيزلشيخنا(501)ص:"والتعديللجرحاضوابط"انظر.حالهجهالة

.(39)ص"الكفايةو"،العبداللطيف
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حديثأنعلىدلقدهذاالزنادأبيابنحديث:فيقالهذاعرفوإذا

يكونأوسقيمانفسهفييكونأنإما:وجهينأحدعلىالنهشليبكرابي

لجواز.البيانأو،ونسيانلسهوأولعذرالاحيانبعضفيالرفيعتركعلي

يشكلامماوهذا،المجملبالترك!ك!ييهالنبيعنروايتهردمناولىوهذا

منصف.فيه

هوشاهدهاقد!ك!سنةالنبيعنيرويأنبعلييظنأندلهوحاشا

لامماهذالها.وكراهةعنهارغبةتركهاعلىويستمريتركهاثم،وغيره

بكرأبيفحديث!بهفكيفبكثيرعنهاللهرضيعليدونهوبمنيظن

معالصلاةفيفرضاالرفعيرىمنعلىالحجةففيهصحإذاالنهشلي

رأيهفيلا،روايتهفيعندهالحجةإذ،عليهبهللاحتجاجمنعهإمكان

ومذهبه.

اللهبرأهفقد)1(،باضطرابهالحويرثبنمالكلحديثردكمماو*

ومن)2(،العنتالبريءبغيبابمنبالاضطرابورميه،الاضطرابمن

.الرجاللاراءنصرةالسننردتكلف

.(41-8419)ص/لاضطراباودعواهم(،51/)صيجهتخرتقدم(1)

":لحديثاغريبفيالنهاية"انظر.لهالعيبوطلببالخطا،البريءاتهامبابمنأي2()

/3(6.)03
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بهمايحاذيحتى":قولهبينوتناقضاضطرابأي!اللهسبحانفيا

نأيصحلمالاذنينفروعحاذىإذاأفترى؟"أذنيهفروع":وقوله"،أذنيه

الاذنين!حاذى:يقال

"،منكبيهحذو"الاخر:اللفطفيوقوله"،أذنيهمن"قريبا:قولهوكذلك

فروعحذوالاصابعورؤوس،المنكبينحذواليدينأسافليكونأنبهأراد

ساغولولقولكم؟مخالفتهغيرهذافيواختلافاضطرابفأيالاذنين،

السننمنكثيرمنالعلماءلافلسالباطلالتوهمهذابمثلالسننردلاحد

.المستعانوالله،الدينمدارعليهاالتي

فكيف،مرتينأومرةراهالحويرثبنمالكلعل:قولكمماوقالوا:

لوفهذا)1(؟!صلاةألفعشرينمعهصلىقدلعلهمنحديثعلىيقدم

تضمنتروايتهفانهذا،بمثلردهيسغلمالحويرثبنمالكبهانفرد

ذكرهم.تقدم!شمنالنبيعنرواهوقدفكيف،غيرهرواهماعلىزيادة

حديثأنهمع،الركبعلىالايديوضعحديثرددتموهلاقالوا:

عشرينع!م!ماللهرسولمعصلىقدلعله:وقلتممسعودابنبحديثفرد

؟صلاةألف

كانتفهلا،الصلواتهذهنحومعهصلىقدعمربنفعبداللهوأيضا:

مع!يم،عنهروايتهلقبولموجبةلهصحبتهوطولكذلكمعهصلاته

مسعود؟ابنعلىخفيتإثباتزيادةتضمنها

انظر)ص/914(5)1(

802



يكنلمومثله!ب!م،النبيعهدفيصغيراكانعمربناللهعبد:قيلفان

رجلافكانمسعودابنماو!م!م،النبييشاهدبحيثالاولالصففييقوم

.البالغونالرجاليقومحيثالصففيمقامهكبيرا

اللهرسولسننردمنعافاناالذيللهالحمد:نقولأنلجوابفاقالوا:

ولا،يشاهدوهلمأويضبطوهلممارووانهمو،أصحابهفي!!يمبالقدج

به!لهمعلم

يقولأنوالعجب")1(:البخاريإسماعيلبنمحمدالإمامقال

!شررالنبيشهدولقد:قالع!يو.النبيعهدفيصغيراعمرابنكان:احدهم

بالصلاج.عمرلابن

،شهابابنعن،يونسعنوهب،ابنئنا،سليمانبنيحيىحدثنا

نا":قال!هاللهرسولان:حفصةعن،أبيهعن،اللهعبد]بن[)2(لمساىق

".صالحرجلعمربناللهعبد

إنيعمر:ابنقالعمرو:قال:قالسفيانثنا،اللهعبدبنعليحدثنا

وائلبنالعاصفجاءعمر،صبأ1)3(:فقالوعمر،سلم68[]قحينلاذكر

.فتركوهجار،لهفأنافمه،عمرصبأ:فقال

عمر.لابنلشهدتلجنةاأهلمنأنهلاحدشهدتلو:المسيببنسعتدقال

بعدها(.-فما89)ص/"اليدين"رفع(1)

.البخاريكتابمنوالتصحيح""عنوفرعهالاصل2()

فضائلكتاب"البخاريو"صحيح،الرفعكتابمنوالمثبت"،"فقال:الاصل)3(

عنه.اللهرضيعمراسلامباب،الصحابة
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ع!م!ماللهرسوللطريقألزممنهمأحديكنلم:اللهعبدبنجابروقال

.البخاريكلامانتهىعمر".ابنمنأتبعولا

أبيه،معقديماأسلم،الاولينالمهاجرينمنعمربنفعبداللهقالوا:

أبيه.قبلهاجر:قيلهاهنافمن)2(،ثقلهفي(1)أمامهوقدمه،معهوهاجر

مج!ب!م.اللهرسولمعبعدهاوماالخندقوشهد

لمجيماللهرسولبعدأقامفإنهعمر،ابنبرأينعدللا:الزهريقالوقد

)3(.أصحابهأمرمنولاأمرهمنشيءعليهيخففلمسنةستين

ولا،أبيهإسلامقبلكانإسلامهإن:قيلوقدعبدالبر)4(:ابنقال

هجرتهإن:قولهمذلكمنصحو.ذلكينكرعمربناللهعبدوكان،يصح

أبيه.هجرةقبلكانت

عمرابنأدركمجاهد:عن،نجيحأبيابنعن)5(،عيينةبنسفيانقال

.()ففيصلحهاوأ"امه":الاصل(1)

عنحديثذلكوفي.وغيرهمتاعمنالمسافريحملهما-والقافالثاءبفتح-الثقل)2(

قال.ثقلهفيقدمعيإنماابيقبلهاجرتأنييزعممناللهلعن:قالعمرابن

ضعيف.وهوالجعفيجابروفيهنيالطبرارواه78(:)6/:""المجمعفيالهيثمي

.(31641/):"تاريخه"فيعساكرابنطريقهومن955(،)3/:لحاكماأخرجه)3(

منه.المولفنقلهاالاتيةوالاخبار334-335(.2/):""الاستيعابفي()4

الاثر،مصادرفيلهاوجودلاإذ،مقحمةوهي"أبيه"عن:زيادةو)ف(الاصلفي)5(

واسطة.بينهماليسنجيحأبيابنعنيرويعيينةوابن
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سنة)1(.عشرينابنوهوالفتح

ابنمنأعلمولاعمر،ابنمنأورعرأيتما:مهرانبنميمونوقال

)2(
.س.

الإسلامفيفتىوسنة،وثمانينستاعمرابنبلغ:أنسبنمالكقال

جما)3(.علماعنهنافعونشرسنةستين

ليسونحوهبهذالطاعنفيهامطعنلاالتيالثابتةالسنةفردلجملةوبا

العلم.أهلفعلمن

:قالحيثصغيراكانأنساإن:قالمنلقولإنكاركماشتدوقدقالوا:

اللهبسم":يقروونيكونوافلموعمر،بكروأبيلمجيرالنبيخلفصليت

منعلىالردفيوبالغتماخرها)4(.قيولاقراءةأولفي"الرحيمالرحمن

ذلك.يضبطلاصغيراأنسكان:قال

فيحديثهردمنلقولاللهرحمهحنيفةأبيأصحابإنكارواشتد

به.سفيانعن(0064)حمدأأخرجه(1)

عساكرابنطريقهومن2(،52)6/:"العلموجواهر"المجالسةفيالدينوريأخرجه2()

"الزهد"فيحمدأاخرجه.أيضاطاووسعنمثلهوجاء(.31511/):"تاريخه"في

.()127""المدخلفيوالبيهقي(،291)ص/

فى1"و:وفيه2(18)4/:"الكمالتهذيب"وفي335(،)2/":"الاستيعابفيذكره)3(

"."وأفتىبدل"لاسلامافي

3(.)99ومسلم73(،4)البخاريأخرجه(4)
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بالصحابةنظنلاوقالوا:صغيرا،كانبأنه(،)1بالقرانع!ي!النبيإحرام

السنن.إبطاللىإيتطرقوهذا،ذلك

سمعتموهللمنازعيكم،بهكلتمالذيبالصاعههنالانفسكمكلتمفهلا

فانهمج!ي!؟للنبيلقائهوتاخر،بصغرهعباسابنرواياتردالعلماهلمناحدا

وبصحبتهبهفاختصاصهماعمربناللهوعبد،أنسوأما.الفتحبعدصحبهإنما

.المستعانوالله،العلمأهليجهلهلاالذيفبالمكان

ضادهقدإبراهيمبأنحجر)2(،بنوائللحديثردكموأماقالوا:*

اللهوعبدذكر،مايفعلع!ي!النبيرأىيكنلمأنهمسحودابنعنذكربما

فيأيضاالاولالنمطفمن؛وائلمنبأفعالهوأفهمجمم!مللنبيصحبهبأقدم

موجب.بغيرالسننرد

بأنلحديثاردبأنه:بعضهمعنالبخاريحكاهماهذامنوأعجب

.مجهولوائل:قال

حجر؟بنوائلمن:فقاليعلملامنبعض"وطعن)3(:البخاريقال

96(.0)مسلمفيوأصله)8692(،البخاريأخرجه(1)

5(251-051)ص/فيهوكلامهم(.61)ص/يجهتخرتقدم2()

لامنوطعن"البخاريكتابمطبوعةفيوالنص(.1-10170)ص/"اليدين"رفع)3(

وهوظاهر.نقصالكلاموقي"ه.أبناء.منحجربنوائلأنحجربنوائلفييعلم

من23()قالعتيقةالظاهريةمخطوطةفي-المصنفنقلهكما-الصوابعلى
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النبيعلىوقدم،اليمنملوكأبناء96[]قمنحجربنووائل:البخاريقال

.سفيانابيبنمعاويةمعهوبعثأرضالهوأقطعفاكرمه!شير

وائل،بنعلقمةعن[)1(مطر،بن]جامععنعمر،بنحفصحدثنا

.بحضرموتأرضالهأقطع!ك!يمالنبيأن:أبيهعن

فيذكر)2(وما،العلمأهلعندمشهورةوائلوقصة:البخاريقال

مرة)3(.بعدمرة!روالنبيلىإبذهابهمعروفعطاهوماأمره

لمجروالنبيعنوجابر،والبراء،مسعود)4(،ابنعنثبتولو:البخاريقال

لمروساءناإن:يقولونانهميعلمونلاالذينهؤلاءعللفيلكانشيء

يهم،برا)5(تعللإلالحديثايزيدونفمابماخوذ،هذاوليسبهذا،ياخذوا

طلبومن،سنةصاحبفهوجاءكماالحديثطلبمن:وكيعقالفقد

بدعة.صاحبفهو،هواهليقويلحديثا

المقدمة.فيأهميتهالىإالاشارةسبقتوقد،اليدينرفعكتاب=

27،)ق(301،501)ص/البخاريكتابمنواستدركناهو)ف(،الاصلمنسقط(1)

.بعدهالمعكوفاتفيوكذا28(

."غ!يمالنبيذكروما":"الىح"(2)

هللبخاري(571)8/:الكبير""التاريخانطر)3(

)ف(.منسقطمسعود""ابن()4

حقهاأنمعاللامعلىألفبدون27()قالرفعكتابومخطوطةو)ف(الاصلفيكذا5()

بتسكينويقفونالالفمنالتنوينيحذفونوهم،ربيعةلغةعلىسائغوذلك.النصب

لحديثاكتبفيكثيراذلكوقوععلىالعلماءمنواحدغيرنبهوقد.قبلهالذيلحرفا

)فقرة"الرسالةوانظر"227(،)2/:"مسلمشرح"فيالنوويمنهم،المحدثينوكلام

شاكرهحمداالشيخوشرحبتعليقللشافعيوغيرها(891،432،196،1821
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النبيلحديثرأيهيلقيأنلهينبغيالإنسانأنيعني":البخاريقال

عنذكروقد،هواهليقويتصحلابعلليعتلولا،الحديثثبتحيث!يم

(")1(.بهجئتلماتتعاهواهيكونحتىاحدكميؤمنلا":قالأنهلمجرالنبي

الاخروهؤلاء،أعلمفالاولالاولكان:العلاماهلبعضقالوقد

جانبلىإأصليكنت:المباركابنقالولقد!أعلمعندهمفالاخر

فيأطرلمإن:فقلتتطير؟أنخشيتما:ليفقال،يديفرفعت،النعمان

لقد،المباركابنعلىاللهرحمة:وكيعقال)2(.الثانيةفيأطرلمالاولى

.البخاريكلامانتهى.الاخر"فتحير،لجواباحاضركان

العلم،أهلباتفاقالصحابةمشاهيرمنحجربنوائلأنوالمقصود

عنحجربنولوائل.والدفعالرددونبالقبولرواياتهتلقتكلهاوالامة

العلماءوتلقاهاوالمساند،والسننالصحاجهلرواهاسننعدةلمج!النبي

منها.شيئايردواولم،بالقبولكلهم

أبيهعن،وائلبنعلقمةعن(")3("صحيحهفيالبخاريرواهمافمنها:

رسوليا:فقال،بنسعةاخريقودرجلجاءإذمجفررالنبيمعلقاعدإني:قال

يعترفلملوإنه:فقالأقتلته؟"":لمجماللهرسولفقال،أخيقتلهذا،الله

وهوأناكنت:قال؟"قتلته"كيف:قال،قتلتهنعم:قال،البينةعليهأقمت

.()15""السنةفيعاصمأبيابنأخرجه(1)

.(134)ص/تخريجهمعالخبرهذاسبق)2(

":الموقعينإعلامو"8(،)5/:المعاد""زادكتابهوفي،للمخاريهناالمصنفنسبهكذا)3(

86(.)9/:"الاشرافتحفة"وانظرالصوالب،وهو،فقط(0681)لمسلمنسبه(994)6/
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فقتلته.،قرنهعلىبالفأسفضربتهفأغضبني،فسبني،شجرةمننحتطب)1(

إلامالىليما:قال؟"نفسكعنتؤديهشيءمنلكهل"!كقم!م:النبيلهفقال

قوميعلىأهونأنا:قاليشترونك؟"قومكفترى":قال.وفاسيكسائي

الرجل.بهفانطلق"،صاحبكدونك":وقال.بنسعتهإليهفرمى،ذاكمن

الله!رسوليا:فقالفرجع"،مثلهفهوقتلهان":لمجي!اللهرسولقالولىفلما

اللهرسول07[]قفقال،بأمركخذتهو"مثلهفهوقتلهان":قلتأنكبلغني

:-قاللعله-اللهنبييا:قال؟"صاحبكواثمبإثمكيبوءأنتريدأما"!!يد:

سبيله.وخلىبنسعتهفرمى:قال."كذلكفانه":قال،بلى

:قالأبيهعن،وائلبنلجبارعبداحديثمنأحمد")2(مسند"وفي

البئر،فيصبثمالدلو،فيمجثممنه،فشربماء،منمج!بدلوالنبيأتي

المسك.ريحمثلمنهاففاجالبئر،فيمجثمالدلو،منشربأو

معأنفهعلىيسجد!س!اللهرسولرأيتأيضا:عنهالمسند")3("وفي

جبهته.

صوته.بهايمد"امين":يقولوسمعته

وراجعت""نختبطالصحيحوفي،لحديثامصادربعضوفيو)ف(الاصلفيكذا(1)

"إعلامفيكذلكوهو،كذلكفوجدته253()قمسلمصحيحمنخيرابننسخة

للمصنف.(994)6/:"لموقعينا

()218838().

.(11884)بعدهوما(.01884))3(

215



الجعفييزيدبنسلمةسأل:قالوائلعن")1(مسلمصحيح"وفي

حقهميسالوناأمراءعليناقامتإنارأيت!اللهنبييا:فقالجميماللهرسول

سأله،ثم،عنهفأعرض،سألهثم،عنهفأعرضتأمرنا؟فماحقنا،ويمنعونا

اسمعوا"ع!م!ه:اللهرسولفقال،قيسبنالاشعثفجذبه،عنهفاعرض

".حملتمماوعليكمحملواماعليهمفانماوأطيعوا

صلاةصفةفيفيهنحنالذيهذاحديئه)2("مسلم"صحيحوفي

ع!مهم.النبي

سالطارقبنسويد:لهيقالرجلاأن:عنه")3(مسلمصحيح"وفي

جميم:النبيفقالللدواء؟نصنعها:قالعنها،فنهاهالخمر،عنع!م!هالنبي

بدواء".وليستداءإنها"

للهالحمد":رجلققاللمجمالنبيمعصليت:عنهالمسند")4("وفي

فقال؟"القائلمن":قاللمجم!ماللهرسولصلىفلما"،فيهمباركاطيباكثيرا

أبوابلهافتحتلقد":فقالالخير،إلاأردتوما،اللهرسولياأنا:رجل

".العرشدونينهنههافلمالسماء

)1(.)1846(

)2(.)104(

اسمهفياختلفوقد.سويد"بن"طارق:وفيهخير(.ابننسخة3-00و)ق(8491))3(

":و"الاصابة،لمغلطاي(44)7/:"الكمالتهذيبإكمال"انظر،الوجهينهذينعلى

/3(8059-05).

(4)(08861).
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الكرمتقولوا:لا":قال!ي!رالنبيعنعنه")1(مسلمصحيح"وفي

".والحبلةالعنبقولوا:ولكن

فأتاهع!يماللهرسولعندكنت:قالعنهأيضا)2("مسلمصحيح"وفي

أرضيعلىانتزى)3(هذاإنأحدهما:فقال.أرضفييختصمانرجلان

لحديث.افذكر...لجاهليةافي

رسولعهدعلىامرااستكرهت:قالعنهاحمد")4(مسند"وفيوفيه

لهاجعلأنهيذكرولمأصابها،الذيعلىوأقامهلحد،اعنهافدرألمجي!الله

مهرا.

تريدءلمجي!ماللهرسولعهدعلىخرجتامرأةأن:عنه)5(الترمذيوقي

]ومر،فانظلق،فصاحتمنها،حاجتهفقضىفتجللهارجلفتلقاها،الصلاة

منبعصابةفمرتوكذا[،كذابيفعلالرجلذاكإن:فقالترجلعليها

فأخذوافانظلقوا،وكذا،كذابيفعلالرجلذاكإن:فقالت،المهاجرين

النبيبهفأتواذا،هونعم:فقالتبهفأتوهاعليها،وقعأنهظنتالذيالرجل

انااللهرسوليا:فقالعليها،وقعالذيصاحبهاقامليرجمبهأمرفلما!شميه،

)1(.)2248(

)2(.)913(

لىإإشارةصغيرةميماالاصلناسخفوقهاوكتب،تحريف""بزنيو)ف(:الاصلفي)3(

فيها.الشك

)4(18872().

منه.المعكوفاتبينوما(.4541))5(
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حسنا،قولالهاوقال71[]ق،"لكاللهغفرفقد"ادهبيلها:فقالصاحبها،

"،ارجموه":عليهاوقعالذي[للرجلوقالحسنا،]قولاللرجلوقال

هذا:الترمذيقال."منهملقبلالمدينةأهلتابهالوتوبةتاب"لقد:وقال

)1(.صحيححسنحديث

لمجييهالنبيأن:أبيهعن،وائل[)3(]بنعلقمةعنالمسند")2("وفي

معاوية:ليفقال،إياهأعطهاأن:معاويةمعيفأرسل:قالأرضا،أقطعه

نعلك،أعطني:فقال،الملوكأردافمنتكونلا:فقلت،خلفكأردفني

علىمعهفأقعدنيأتيتهمعاويةاستخلففلما،الناقةظلانتعل:فقلت

.يديبينحملتهنيأفوددت:قال.لحديثافذكرنيالسرير،

النبيعنروايتهوردت،يعرفلاالذيالرجلهذاحالمننبذةفهذه

الفاسد!والخيالالباطلبالوهمع!ي!

جمهورفيهخالفهصحابيفعلأنهمسعودابنعنذكرماوغايةقالوا:

الصحيحةالسنةرديسوغفكيف،الناسباتفاقبحجةليسوهذا،الصحابة

منلردالصحابةمنواحدخالفهاسنةكلردساغولوعليها؟وتقديمه

خفيوقدإلابعدهمومنالصحابةمنأحدقل[)4(]فإنهكثير،سدءالسنة

تحفة"انظر"،غريب"حسناخرىوفي"،صحيحغريب"حسن:النسخبعضوفي(1)

87(./)9:"لاشرافا

(2)92723().

لحديث.امصادرمنوالتصحيحخطا،عن""و)ف(:الاصل)3(

ثبت.ماولعله)ف(،فيوبياض،الاصلفيطمس)4(
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ع!م!م.اللهرسول]أمر[)1(بعضعليه

شذوقدإلاالصحابةمنحدّاأعلموما"البر)2(:عبدبنعمرأبوقال

علىوذلك،غيرهحفظهاأشياءالاحادبنقلوالوارد،الخاصةعلممنعنه

أحد".كلعلىممتنعةوالاحاطةأجوز،بعدهممن

إلايديهيرفعلمأنه!مالنبيعنروىمسعودابنأنفرضناولوقالوا:

مرهبراهولوالرفعإثباتع!م!معنهروىمنروايةرديسغلممرةأولفي

مارديسوغفلاع!ب!م،اللهرسولعنمصدقاصادفاعدلاكانإذ،واحدة

النافي،علىمقدمالمثبتلان؛نفاهالصحابةمنغيرهبكونوعاينهشاهده

وغيرههو،الرفعتركوإنما!ي!،النبيعنذلكينقللممسعودوابنفكيف

أعلم.واللهط،النبيعنونقلهفعلهالصحابةمن

مج!يجالنبيعنالمرفوعةالمتصلةللأحاديثردكمالعجبمنثم

الصحابي.علىالموقوفالمنقطعبالمرسل

فصل

بنإسماعيلروايةمنبأنه)3(هريرةأبيلحديثردكمماوقالوا:*

)4(.بلدهأهلغيرمنوهو،كيسانبنصالحعن،عياش

الناسخ.لخطمغايربخطلكنه)ف(فيوكتب،الاصلفيطمس()1

6(.5)ص/النصمف!وقد(العلميةدارالكتب-1/23):الاستذكار""كتابفي21(

.(-1617)ص/تخريجهسبق)3(

.(153)ص/سبقماانظر)4(
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بل،ذكرتممايلزمناحتىبمجردهحديثهعلىنعتمدلمأنا:فجوابه

روايةأنوهبشباتها،تفلولاقناتهاتغمزلاالتيالاساطينعلىالعمدة

الصحيحةالاحاديثيضرلاذلكفان،ألبتةشيئاتفدلمعياشبنإسماعيل

لحفاظواالشاميين72[]قثقاتمنعياشبنوإسماعيلكيفشيئا،

إنماهؤلاءومثل،حديثهمبعضفيالوهميقعروايتهملكثرةالذينالمكثرين

فيماتوقفاذلكفيورث،الاثباتفيهخالفواأوبهانفردواماحديثهممنيتقى

معروفهوماأحدهمروىفإذا،منهمأثبتهومنفيهخالفواأوبهتفردوا

حديثه.رديسغلم،نفسهفيثقةوهومنكر،غير

كله،حديثهالمحدثينمنأحديردلمعياشبنإسماعيلأنريبولا

.واعتبارهحديثهنقدفالواجب،كلهيقبلهولم

رواهفقد،رفعهفيوهميكونأنالحديثهذامنيخافوالذي

إذاكان"أنه:هريرةبيأعن،الاعرجالرحمنعبدعن،إسحاقبنمحمد

فيالبخاريرواه،"الركوعمنرأسهرفعوإذاركع)1(،وإذا،يديهرفعكبر

عنربه،عبدشهابأبوثنا،الصلتبنمحمدعن")2(اليدينرفع"كتاب

.إسحاقابن

عن،إبراهيمبنيزيدثنا،حرببنسليمانوثنا")3(:البخاريقال

سهو..".ركعواذاكبر"واذا(:و)فالاصل(1)

ابنذكره.عليةبنإسماعيلإسحاقابنعنالروايةفيشهابأباوتابع6(.0)ص/)2(

.(172)9/:"التمهيد"فيعبدالبر

.(16)ص/)3(
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فكانعنهاللهرضيهريرةأبيمعصليت:قالعطاءعنسعد،بنقيس

".ركع!اذاكبرإذايديهير

وعنعفيم،النبيعنالخظاببنعمرعنويروى")1(:البخاريقال

بنعبيدوعنع!يو،النبيعناللهعبدبنجابروعنعفيو،النبيعنهريرةأبي

موسىابيوعن!ي!النبيعنعباسابنوعن!لخم!م،النبيعنأبيهعنعمير،

:البخاريقال.رأسهرفعواذا،الركوععنديديهيرفعكانأنهلمجع!م:النبيعن

(".لىتعااللهشاءإنيفهمهلمنكفايةذكرناوفيما

قبولهايجبزيادةالرفعأنفيقواعدكملىإحاكمناكم[]وانقالوا:

منهريرةبيأحديثرفعوهي،الزيادةهذهقبولعليكموجب=الثقةمن

بنصالحمنبالسماعصرحوقد،مدافعغيرثقةفانه،عياشبنإسماعيل

التدليس.تهمةعنهفانتفت،كيسان

ثنا،إسماعيلثنا،اللهعبدثنا،مقاتلبنمحمدثنا")2(:البخاريقال

كان:قال،هريرةأبيعن،الاعرجالرحمنعبدعن،كيسانبنصالح

وحين،الصلاةيفتتحيكبرحين:منكبيهحذويديهيرفععفي!اللهرسول

".يركع

ماحديثهقبولوجب"حدثنا(":قالوقدحافظائقةإسماعيلكانفاذا

مانع.منهيمنعلم

07-73(.)ص/)1(

)ص/114(.)2(
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عليكم؛لناحكمواأيضاالمحدثينقواعدلىإحاكمناكموإنقالوا:

فعلهمن،هريرةأبيعنمختلفينوجهينمنرويقدالحديثهذافإن

وروى،بهوعمللمجي!،النبيعنرواهلانهالاخر؟يصدقوأحدهما،وروايته

،المرفوعكيسانبنصالحفحفظمعا،الامرينالاعرجالرحمنعبدعنه

مايقمولم،محفوظانلحديثانفا،الموقوفإسحاقبنمحمدوحفط

.بالاخرىالروايتينإحدىإبطاليوجب

سعدبنالليثرواية:محفوظوأنهأصلاللحديثأنعلىويدلقالوا:

بنبكرأبيعن،الزهريعن،جريجابنعن،أيوببنيحيىعن73[]قله

لمج!اللهرسولكان:قالأنههريرةبيأعن،هشامبنلحارثابنالرحمنعبد

رفع]واذاذلك،مثلفعلركعوإذا،منكبيهحذويديهجملللصلاةكبرإذا

ذلك)1(.مثلفعلالركعتينمنقاموإذاذلك[مثلفعلللسجود

،ايوببنبيحيىاحتجفقد،مسلمشرطعلىصحيححديثفهذا

)2(.جماعةالزهريعنرواهوقد

من496()خزيمةابنوأخرجه.منهالمعكوفينبينوما)738(داودأبوأخرجه(1)

فيهريرةأبيحديثأما.بهايوببنيحيىعنالتجيبييحىبنشعيبطريق

بهالرحمنعبدبنبكربيأعنالزهريطريقمن293()ومسلم)978(،البخاري

عليهنبهكما.منهوالرفعالركوعفياليدينرفعفيوليسالانتقالتكبيراتفيفهو

(.التحفةبهامش--01/284942)الظراف":"النكتفيحجرابنالحافط

تهذيب"و17)صتقدمماوانطر.ونصفسطرينبمقداروفرعهالاصلفيبياضبعده2()

للمصنف.375(/1):"السانن
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فصل

فعنت؛الثقفيالوهابعبدبتضعيفأنس)1(لحديثردكموأما*

علىلجماعةااتفقوقد،الاعلامالائمةأحدالوهابعبدفإنظاهر،

بنومعتمرلحميد،عبدابنبجريريقرنوهو.الستةلهروى،حديثهإخراج

وطبقتهما.،سليمان

أثبتالثقفيالوهابعبد:يقولأبيسمعتأحمد:بناللهعبدقال

منأصحابهعندوثقواعرفوالثقفي،الشاميعبدالاعلىمن

)2(.الأعلىعبد

ثقة.:قالفالثقفي؟:قلت،معينبنيحيىسألت)3(:الدارميوقال

ما:قلت،عبدالوارث:قال؟عبدالوارثأوأيوبفيإليكأحبهو:قلت

ثقة:قال؟الثقفيأوإليكأحبهو:قلت.ثقة:قال؟أيوبفيوهيبحال

وثقة.

كتابمنأصحيحمىعنكتابالدنيافيليس:المدينيبنعليوقال

كتابيعنيكل)4(.عليهفهويحيىعنكتابوكل،الوهابعبد

.(51-5314)ص/عليهكلامهموتقدم(.18)ص/يجهتخرتقدم(1)

وفيه:71()6/:"والتعديللجرح"افيحاتمبيأابنونقله381(./1):"العلل"في)2(

."أصحابنا"عند

.(55-45)ص/"تاريخه"في)3(

نبعد)ف(وفي،الكلمةفيالشكتعني،علامة"كل"وعلى!كل""غلبه:الاصل)4(

".عيال:"لعلهعليها:الهامشفيعلقمحررةغيركتبها
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.(1)الوهابعبد

عنالحديثهذاروىفانه،قيلكماموتهقبلاختلاطهيضرهولا

خرجولهذا)2(،شيوخهأقدممنفهو،قديمةعنهوروايتهحميد،

".آثاركمتحتسبونألاسلمةبنييا"حميد:عنحديثه)3(البخاري

رواهقدإذمحفوظا؛رفعهيكونلاأنالحديثهذامنيخافوالذي

الثقةمنزيادةكانهالرفعقدمفمن،عليهموقوفاأنسعنالاثباتالثقات

بالحفظوتميزهمالواقفينلكثرةههناالوقفقدمومن،إشكالفلا

يصححهوغيرهخزيمةوابن.أنسعلىموقوفايكونأنغايتهكانوالاتقان

لحجةفامحفوظينكانافانموقوفا)4(.يصححهوالدارقطنيمرفوعا،

قوةإلابهالاستشهاديزدنالمالموقوفالمحفوظكانوإن،بهقائمة

.وحدهعليهلاغيرهعلىالعمدةويكونوتثبيتا،

65(.1/0):"والتاريخ"المعرفةفيالبسويذكره(1)

،بعدهأوالاختلاطقبلمنهسمعمنهممن،الوهابعبدتلاميذفيالبحثوانماكذا.2()

اوالتغيرقبلعنهروىفهلقياض،بنيحىبنمحمدهولحديثاهذافيعنهفالراوي

مالكن:"قلت2(:04-923)9/:السير""فيقال،الذهبيعنهدافعفقدذلكومع؟بعده

اللهعبدبنلحسيناحدثنا:العقيليقالبشيء.التغيرزمنيحدثلمفإنه،تغيرهضره

الناسقحجب،الثقفيالوهابوعبد،حازمبنجريرتغير:قالداودابوحدثنا،الذارع

.الكياللابن31(3-419)ص/":النيرات"الكواكبوانظر"اهـ.عنهم

)3((55.)6

.(81)ص/تقدمماانظر(4)
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فصل

مردودفردالزبير؛أبيروايةمنبأنهجابر)1(لحديثردكمماو*

الائمةيزلولم،الثقاتلحفاظامنالزبيرأبافإن،مقبولغيروعذر

عنأحاديثهيخرجفإنه،مسلمشرطعلىهذاوحديثه،بحديثهيحتجون

يعللها.منقوللىإيلتفتولمبها،ويحتج("صحيحه"فيجابر

.والصدق74[]قالحفطعنمدفوعغيرالزبيربوو

أحفظجابرلىإيقدمنيعطاءكانالزبير:أبيعنعيينةبنسفيانقال

)2(.عليهشيخهثناءفهذا.الحديثلهم

)3(.سفيانبيأمنليإأحبوهو،الناساحتملهقدحمد:أالإماموقال

ليإأحبهو:مرةوقال.صالح:مرةوقال.ثقة:معينبنيحيىوقال

)4(.سفيانأبيمن

ثقة.:النسائيوقال

.(451)ص/عليهوكلامهم(.1-189)ص/يجهتخرتقدم(1)

.(1/041)":العلل"فيأحمدبناللهعبدأخرجه)2(

76(.)8/:"والتعديللجرح"ا)3(

76(.)8/:"لتعديل1ولجرح"افيحاتمأبيابنيات1الروهذهكلذكر(4)
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هو)1(.ماالضعفوإلى،صدوقثقة:شيبةبنيعقوبوقال

منلان؛فيهقدحمنينصفلم:وقال")2(الثقات"فيحبانابنوذكره

لاجله.التركيستحقلملنفسهالوزنفياسترجح

قلت:قالورقاءعن،المدائنيجعفربنمحمدذكرهمايريد:قلت

فيويسترجحيزنرأيته:قالالزبير؟بيأحديثتركتمالك:لشعبة

هذا)3(.بمثليردلاالرجلحديثأنومعلوم.الميزان

عنه،روىمالكاأنصدقاالزبيربأبيكفىعدي)4(:بنأحمدأبووقال

وهو،عنهكتبوقدإلاالزبيربياعنتخلفالثقاتمنأحداأنأعلمولا

جهةمنذلكفيكونالضعفاء،بعضعنهيروينهإلا،ثقةنفسهفي

الضعيف.

حفاظمنجماعةطريقةوهي،ثالثةطريقةالزبيربأبيالاحتجاجوفي

عنهالليثروايةمنكانأو،بالسماعصرحإذاحجةحديثهأن:المغرب

)6(،القطانبنالحسنبيوحزم)5(،بنمحمدأبيطريقةوهي،خاصة

.(505)6/:"الكمالتهذيب"انظر(1)

)2(/5(.)352

هذاعلىتعليقا(بتحقيقي84-)ص/القبور"عمارة"فيالمعلميالشيخقال)3(

".بجرحذلكوليس،المروءةلكمالالمنافاةهذاوغاية":لجرحا

.(261)6/:"الكامل"في(4)

.(804،914)7/:"المحلى"انظر()5

322(315-9)4/:"لإيهاموالوهمانظر"بيان)6(
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روايتهمنيحتجإنماوالمدلس!،بالتدليسمعروفلانهقالا:وافقهما،ومن

مكةقدمت:قاللانهعنه؛الليثروايةقبلناوإنما،بالسماعفيهصرحبما

مامنه:فقالجابر؟منهذاسمعهل:فسألته،كتابينالزبيرأبوليإفدفع

فأعلمسمدت،ماعلىليأعلم:فقلتعنه،حدثتماومنهمنه،سمعت

)1(.الليثعن،مريمأبيبنسعيدذكره.عنديالذيهذاعلىلي

ثقة،حافظلانه؛وغيرهمسلمفعلكمامطلقابهالاحتجاجوالصواب

بالاعمش،الناساحتجوقد،الاثباتالحفاظحديثبهيردلاوالتدليس

،مرةبنوعمرو،لحكموا،الثوريوسفيان،وقتادة،عيينةبنوبسفيان

الذينالمدلسينالثقاتمنوخلائق،إسحاقبيو،والشعبي،وحصين

منهميسلمولم،يدلسونالكوفةأهلأكثربل.العلمأهلبحديثهميحتج

هؤلاءحديثلذهبالمدلس!حديثأسقطنافلويسير،نفرإلاالتدليسمن

ضعافهم.و

؟!المرسلتقبلونوأنتمالمدلس!حديثفيالظعنبكميليقكيفثم

تناقضإلاهذاوهل؟!المرسلوقبولالمدلس!حديثرديجتمعفكيف

ظاهر!

المدلس!أن:المرسللحديثواالمدلسينحديثفيعندناوالصواب

لموالضعفاءوالمجروحينوالكذابينالمتهمينعنالتدليسعندهكانإن

تدليسه،يضرلمثقةعنإلايدلس!لاكانوإن،إرسالهولاتدليسهيقبل

.(412)6/:"الكامل"فيعديابناخرجه(1)
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،صدوقثقةهووعمنمثلهعنيدلسفانه،وأضرابهعيينةبنسفيان:مثل

.(1)وزائدة،مغولبنومالكومسعر،معمر،7[ه]قمثلعنيدلسفإنه

ثقة)2(.عنإلايدلسلمدلسإذافانه،إبراهيمومثل

عنشعبةسئلوقد،المسيببنوسعيد،أنسعنأكثرفقدقتادةوأما

فقدأنسمنسمعتهما:فقالذلك،علىوقفتهقد:فقالقتادةتدليس

بنوموسىأنس،بنالنضرعنهبهحدثنيفقدمنهأسمعهلموما،سمعته

أنس.ولدمنوغيرهماأنس،

ياعنيارحل:لهفقالمدةلزمهفإنه،المسيببنسعيدعنإكتارهماو

أنزفتني)3(.اونزحتنيفقدأعمى

المجهولين،وعنالثقاتغيرعنبالتدليسعرفمنأنوالمقصود

عنبالتدليسيعرفلمومن،بالسماعفيهيصرحلمفيمايتوقففانه

حديثه.فييتوقفلموالمجروحينالضعفاء

تدليسمنخيروطبقتهما،،وابراهيمالزبير،بيكأالمتقدمينوتدليس

أعلم.والله،التدليسينبينيسوىفلا،بطبقاتالمتأخرين

.(-1/1718)التمهيد":و"(،1/161)":حمانابن"صحيحانظر(1)

37-38(./1):و"التمهيد"226(،/1):الاثار"معاني"شرحانظر2()

322(.)5/:"الثقاتو"سعد،لابن922()9/:"الكبرىالطبقات"انظر)3(
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حميدبنبمحمدالاشعري)1(موسىأبيلحديثردكمماوقالوا:

الإسلامحفاظمنكانالرجلأنريبفلا؟عليهوحملكم،الرازي

وقد.يقاربهأوإسحاقبنمحمدحفظيوازيحفظهولعلجدا،المكثرين

يحيىبنومحمد،معينبنيحيى:عنهروىوممن،عنهالناسروى

حنبل،بنحمدأبناللهوعبد،ماجهوابن،والترمذيداود،بوو،الذهلي

وخلائق.،البغويالقاسموأبو

حميدبنمحمددامماعلمبالرييزاللا:أبيقالأحمد:بناللهعبدقال

فلماالعسكر،فيأبيكانبغدادحميدبنمحمدقدمولما:اللهعبدقالحيا.

بنمحمدعنيسألونبالهمما:فقال-عنهيعني-يسألونهالناسجعلأبيجاء

عنه؟كتبت:فقاليعرفونها،لابأحاديثفحدثهمههناقدم:فقلتحميد،

حديثهأما:فقال،عليهفعرضته،علياعرض:قالجزءا.عنهكتبتنعم:قلت

2(.)أعلمفهوالريأهلعنحديثهماو،صحيحفهووجريرالمباركابنعن

عنه.أحدثذاهو:فقالعنه،الذهلييحيىبنمحمدرجلوسأل

كيس.رازبدبأسبهليس:معينابنعن،خيثمةأبيبنبكرأبووفال

منليسبهايحدثالتيالأحاديثوهذهثقة،:عنهالجنيدبنعليوقال

عنهم.يحدثالذينالشيوخقبلمنهيإنماقبله

.(1-45155)ص/عليهوكلامهم2(.0-91)ص/يجهتخرتقدم(1)

.(2952/):بغداد"تارلخ"(2)
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ينقمونما:فقالعنهمعينبنيحيىسألني:الرازيحاتمأبووقال

كذاهوإنماهكذا،هذاليس:فيقولشيء،كتابهفييكون:فقلت؟عليه

قدم،الخصلةهذهبئس:فقالهو.يقولماعلىفيغيرهالقلمفيأخذوكذا،

ومعنابيننا،الاوراقففرقنا،القمييعقوبكتابمنهفأخذنابغدادعلينا

خيرا)1(.إلانرولم،فسمعناهحنبلبناحمد

علىالوضع76[أقيتعمدكانأنهيريدوالمالكذبلىإنسبوهوالذين

السماعفيالكذبهووإنما،ذلكمنأجلوالرجل!ك!يه،اللهرسول

نهو،يسمعهلمبمايحدثوأنه،واسطةوبينهوبينهرجلمنسماعبدعوى

بأحاديثيحدثكانكمااخر،بلدأهلعنبلدأهلبأحاديثيحدث

وإنما،سلمةعنبالمغازيويحدث،الرازيينعنوالبصريينالكوفيين

منأحاديثهفيفوقعجدا،يكثروكان.سلمةعن،مهرانبنعليمنسمعه

وأبهانفردإذابحديثهيحتجلاهذاومثلكثير،شيءوالاباطيلالمنكرات

نأأحوالهفأقل؛ثقةفيهيخالفولمبهينفردلممافأما،الثقاتفيهخالف

عليه.يعتمدلموانبهيعتضد

الاحاديثففيلاعتضاد،ولالاعتماديصلحلاهذاحديثهأنوهب

لاذلكفإن،ممزقكلأديمهفمزقوابهوشأنكم،عنهغنيةالصحيحة

شيئا!يضرنا

تهذيب"وانظر232(.)7/:"والتعديللجرح"افيحاتمبيومعينابنكلام(1)

النقلهفيالمؤلفمصدرولعله286()6/:"الكمال
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قضاعة؛بنبرفدة)1(الليثيحبيببنعميرلحديثردكموأما*

وانما،تقدمماعلىوالعمدة،عليهاعتماداولابهاحتجاجانذكرهلمفنحن

هذا.حديثهإلاالبابفييكنلملوأنهذايفيدكم

لهيشهدأنكثر،أوعدولعشرةلهشهدإذا،الحقصاحبضرفما

وهنا.يزدهلمقوةحقهيزدلمفان؟!والثقةالعدالةفيمثلهمليسمن

اشتهرفلقد؛لهيعةبناللهبعبد)2(عباسابنلحديثردكموأما*

وأحدالمشاهير،الاعلامأحدفهوذلكومع،الفرقألسنةعلىضعفه

وسبعين.نيفاالتابعينمنولقي،مدافعغيرالاسلامحفاظ

لهيعةابنمثلكانمن:يقولحنبلبنأحمدسمعتداود:أبوقال

فيحمدأعنهوحدث!وإتقانهوضبطهحديثهكثرةفي-بمصريعني-

كثير)3(.بحديث"مسنده"

بنمالكلىإسعدبنالليثرسالةحملت:إسحاقبنإبراهيموقال

بحاله،فأخبره،لهيعةابنعنيسالنيمالكفكانجوابها،وأخذتأنس،

أنهقلبيلىافسبق؟الحجيذكرليسلهيعةوابن:لييقولمالكفجعل

منه)4(.والسماعمشافهتهيريد

.(1-55156)ص/عليهوكلامهم(،12)ص/يجهتخرتقدم(1)

.(1-56157)ص/عليهوكلامهم(،22)ص/يجهتخرتقدم(2)

".مسندهفي"فيهوليس(2175/):داود"لابيالاجري"سؤالات)3(

.(12)2/:""المجروحينفيحبانابنأخرجه()4
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سفيانسمعت،الحباببنزيدعن،الخلالعليبنالحسنوقال

.الفروعوعندناالاصوللهيعةابنعند:يقولالثوري

)1(.لهيعةابنلألتقيحججاحججت:يقولالثوريوسمعت

وددت:يقولمهديبنالرحمنعبدسمعت:معاويةبنمحمدوقال

يعنيكأنهمودى،غرمتنيو،حديثخمسمائةلهيعةابنمنسمعتنيأ

دية)2(.

عنرجلوسأله-يقولوهبابنسمعت:السرحبنالطاهرأبووقال

:فقال-محمد؟أبايابهذاحدثكمن:الرجللهفقالبه،فحدبحديث

وماالطاهر:أبوقال)3(.لهيعةبناللهعبد-البارالصادقوالله-بهحدثني

بنإسماعيلالسائل77[]قكان:روايةوفي،قطهذابمثليحلفسمعته

معبد)4(.بنعليأخامعبد

قراءةأجودلهيعةابن:حنبلبنأحمدعن،إسحاقبنحنبلوقال

وهب)5(.ابنمنلكتبه

ابنإلايحدثبمصركانما:يقولحمدأسمعت:داودأبووقال

.(176)2/:"الاجريسؤالات"فيبهالخلالعنداودأبورواه(1)

.(32431/):"دمشقتاريخ"2()

.(4/541):"الكامل")3(

.(4/452):"الكمالتهذيب"(4)

.(32541/):"دمشقتاريخ"(5)
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)1(.لهيعة

يثنيصالحبنحمدأجعفرأبا"سمعت)2(:سفيانبنيعقوبوقال

فقلت::قال،لهيعةابنعنحديثهأحسنماالاسود:أبيفيوقال،عليه

لهيعةابنشيء،هذامنليسلي:فقال،حديثوسماعقديمسماع:يقولون

إملاء،حديثهكتبواحتىالناسعلىفأملىكتبهأخرجكان،الكتابصحيح

ويحسن،يضبطمنيحضركانأنهإلاصحيحا،حسناحديثهكانضبطفمن

نظار)3(،واخرون،يصححونولايضبطونولايكتبونقومويحضر

لهيرولمكتابا،ذلكبعدلهيعةابنيخرجلمئم،اخرينمعسمعواواخرون

فقراهوجاءهعنهكتبممنفاستنسخذهبمنهالسماعارادمنوكان،كتاب

نسخةمنكتبومن،صحيحفحديثهصحيحةنسخةعلىوقعفمن،عليه

بنعطاءعنعنهروىمنقكلقوم،ذهبثمكثير.خللفيهجاءتضبطلم)4(

عنرجلينوعنعطاء،عنرجلعنوروبدعطاءمنسمعفانهرباجأبي

عطاء".عنوجعلوهعطاءوبينبينهمنتركواعطاء،عنثلاثةوعنعطاء،

ابنحديثفيصالحبنلأحمدقلت")5(:سفيانبنيعقوبوقال

يتركلاأنهلىإأذهبإني،الرجالفيمذهبيتعرفلم:فقال؟لهيعة

.(32541/):"دمشقتاريخ"(1)

.(2434/):"والتاردخلمعرفة)ا(2)

".نظارة"25(:44/)":الكمالتهذيبو""المعرفة"وفي،الاصلفيكذا)3(

لم".مانسخة"":المعرفة")4(

.(2435/):"والتاريخلمعرفةا"(5)
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".حديثهتركعلىمصرهأهليجتمعحتىمحدثحديث

وكان،الكتابصحبحللعلمطلابالهيعةابن"كانأيضا)1(:وقال

لحديث،ا)2(يعقلونقومعنهيكتبفربما،كتابهمنحديثهعليهمأملى

فوقع.سماعهمبعدفكتبوايكتبوافلمحضرواوقوم،يضبطونلاواخرون

،الناسكتبمنيقرأوكان،كتبهيخرجلمثم،الناسلىإهذاعلىعلمه

قرأصحيحكتابمنبأخرةكتبفمنهذا،علىالناسلىإحديثهفوقع

يصححولايضبطلاكانمنكتابمنقرأومن،الصحة]على[)3(عليه

".الاصلفسادعلىعندهوقعكتابه

ولابجرحيتهموالمالذينالاسلامحفاظأحدلهيعةفابنلجملةوبا

:أسبابلثلاثةالغلطبعضحديثهفييقعوانماكذب،

فيقعلفظهمنيحدثفكاناحترقتقدكتبهإن:قيلقدأنهأحدها:

الغلط.

.وغيره،صالحبنأحمدذكركما،عنهروىمنقبلمن:الثاني

المكثرينمنكانفقدوالرجل،والغلطالوهممظنةالاكتارأن:الثالث

جدا.

العبادلةعنهرواهبماحديثهمنيحتجأنه:ثالثمذهبلهيعةابنوفي

.(2481/):نفسهلمصدرا(1)

".الكمالتهذيب،و""لمعرفةا"منلمثبتوا،تحريف"مغفلون"(:و)فالاصل(2)

."...في"عليه:"الكمالتهذيب"وفي."المعرفة"منوالاستدراك،الاصلمنسقطت)3(
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،المقرييزيدبناللهوعبد،المباركبناللهوعبدوهب،بناللهعبد:وهم

1(.)قديممنههؤلاءسماعلانقالوا:

لهروىوكذلك2(،)لحارثابنبعمرومقرونامسلملهروىوقد

،المقريعن)3(الفتنفيمنها:،موضعغيرفي"صحيحه"في78[]قالبخاري

لحديث.ا...بعثلمدينةاأهلعلىقطعالاسود:بيأعن،وغيرهحيوةعن

391[.:لبقرة]<فئنةتكونلاحتىوقتلوهم>)4(:البقرةسورةتفسيروفي

فذكر...وحيوةفلانأخبرني،وهبابنعن،صالحبنعثمانوزاد:قال

خمس".علىالإسلام"بني:حديث

الرحمنعبدعنوهب،ابنعنتليد،بنسعيدعن)5(:الاعتصاموفي

".العلمي!نرعلااللهإن":حديثوغيرهشريحابن

)8(.موضعغيروفي)7(،الطلاقاخروفيالنساء)6(،سورةتفسيروفي

(76/211،/1):"المجروحينو"،للمصنف3(30-4506/):"الموقعين"إعلامانطر(1)

حجر.لابن33(2/):(الافكارثتائجو"،للدارقظني2(56)ص/(الضعفاءو"،حبانلابن

(2)(426).

)3((580.)7

(4)3(154).

(5)7(0.)73

الفتن.فيالسابقوهوالحديث)6945()6(

.أجدهلم)7(

.(65)79معها)8(
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يربوعبناللهعبدأبوقال)1(:المزيلحجاجاأبوشيخناقال

كلهاهالمواضعهذهفيلهيعةابنهوالاشبيلي)2(:

يتوقفبلكله،حديثهإسقاطيجزلملهيعةابنشأنهذاكانواذا

.الثقاتفيهوخالفبهتفردفيما

الذي)3(،الصحيحالساعديحميدأبيلحديثردكموأماقالوا:*

به،واحتجواالصحيحأصحابخرجهوقد،الصحةدرجاتأعلىفيهو

الصحيحةالاحاديثردفيالعنتبابفمن؟عليهالصحابةوصدقه

العلةمنبهرميتموهماننقضاللهبحمدونحنمنه،اللههابربماورميها

2(.2-45556/):"الكمالتهذيب"(1)

والصحيح:.".بناللهعمدابو":الموضعهذافي"الكمالتهذيب"والاصلفيكذا2()

تهذيبه""فيالمزيعنهنقلوقدالاشبيلي،يربوعبنأحمدبناللهعمدمحمدأبو

282(،/1):""الصلةفيترجمتهوانظر.الصوابعلىفيهااسمهوجاءمرارا

578(./1)9:السير"و"

المصنفونقل(.416-061)ص/عليهوكلامهم2(،2-45)ص/يجهتخرتقدم)3(

والايهامالوهمبيان"كتابهمنلحديثاعلىالاعتراضفيالقطانابنكلامهناك

كلامعنلجوابافيالبحثوهذا(.462466)2/:"الاحكامكتابفيالواقعين

374(،35-1/4):"السننتهذيب"كتابهفيبطولهأيضاالمولفذكرهالقطانابن

فيتقدمكما81-82()الورقتينفينسختنافيالواقعالخرماستدركعاومنه

المقدمة.
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والتهويلالتطويلمنذكرتموهماومدار.ذكرتموهمافسادونبين،الباطلة

:فصولثلاثةعلى

جعفر.بنالحميدعبدتضعيفأحدها:

عطاء.بنعمروبنمحمدتضعيف:والثاني

بعضوبينعطاء،بنعمروبنمحمدبينلحديثاانقطاع:والثالث

الحديث.فيسماهمالذينالصحابة

:الفصولهذهعنوالجواب

فيمعينبنيحيىوئقهقدجعفربنفعبدالحميد:الأولالفصلأما

فيمسلمبهواحتحأيضا،حمدأالامامووثقه،عنهالرواياتجميع

بماتضعيفهوالتعديلالجرجأئمةمنأحدعنيحفظولم"،صحيحه"

عنثبتلووحتى،قائلهعلىمردودبذلكفتضعيفه،روايتهسقوطيوجب

يبينلمماروايتهفيذلكيقدجلم،عليه)1(الضعفإطلاقمنهمأحد

إليهيحتاجإنماوهذالا؟أمقادجهوهلفيهينظروحينئذ،ضعفهسبب

علىلحديثاأئمةاتفقإذاوأما،وتضعيفهالرجلتوثيقفيالاختلافعند

أولىفهذا،ضعفهسببيبينأنلىإيحتجلمجمهورهمأورجلتضعيف

المطلق.التضعيفمسالةفييقالما

".)1()ف(:"التضعيف
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بأس)1(.بهليس:أبيهعنأحمد،بناللهعبدقالوقد

)2(.الصدقمحله:حاتمأبووقال

بأس)3(.بهليس:النسائيوقال

يكتبممنوهو،بهباسلاأنهأرجو:عديبنأحمد)4(أبووقال

)5(.حديثه

")6(.الثقات"كتابفيحبانابنوذكره

)7(.الحديثكثيرثقةكانسعد:بنمحمدوقال

أجلمنيضعفهسفيانكانسعيد:بنيحيىفقال،ضعفوهالذينوأما

القدر)8(.97[]ق

الاحتجاج"الصحيحين"ففي،روايتهرديوجبلاهذاانومعلوم

".ثقةثقةعندنالحميداعبد"(:531)3/آخر:موضعفيوقال(.948)2/:"العلل"(1)

.(01)6/:"والتعديللجرح"ا)2(

348(./)4:"الكمالتهذيب")3(

خطا."حاتم"(:و)فالاصل(4)

3(.591/):"الكامل"()5

)6(/7(221).

.(525)7/:"الكبرىالطبقات))7(

السالف.الموضع"العلل"فيعنهأحمدالامامذكره)8(
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له)1(.توثيقهمعبالقدررماهإنمامعينابنوكذلك،القدريةمنبجماعة

سعيدبنيحيىكان:معينبنيحتىعن،خيثمةأبيبنبكرأبووقال

ليس:قال؟فيهأنتتقولما:قلت.يضعفهالثوريسفيانوكان،يوثقه

)2(.صالحوهوباسبحديثه

عليه،يحملسفيانكانسعيد:بنيحيىعن،المدينيبنعليوقال

)3(.وشأنهشأنهكانماأدريوما

حسنبناللهعبدبنمحمدمعخرجكان:موسىبنالفضلوقال

.العلوي

يوجبلاوذلكلاجله،ضعفوهالذيبالسببلهالمضعفونصرحفقد

أعلم.والله،والضبطالصدقعمدتهاالتيالروايةفيتضعيفا

فصل

كبارمنفانهالفساد،غايةففيعطاء؛بنعمروبنمحمدتضعيفوأما

كالإمام،لحديثاأئمةوثقه)4(،وقدوالامانةبالصدقالمشهورينالتابعين

صاحباواتفق،وغيرهم،معينبنويحيىسعيد،بنويحيىأحمد،

348(./4):"الكمالتهذيب"انظر(1)

.(01)6/":والتعديللجرح"افيبعدهوماالخبرهذا)2(

السابق.الموضع""الطبقاتفيمثلهيحيىعنسعدابنوذكر)3(

الاصل.فيعليهاصحح)4(

923



به)1(.الاحتجاجعلىالصحيح

روايةوهذهفيه،تكلمأنهسعيدبنيحمىعنرويماضعفهمنوعمدة

علىثبتلووحتىخلافها)2(.عنهفالمشهورسعيدبنيحىعنصحتإن

توثيقمعلاسيما،حديثهطرحيوجبلم=سببهيبينولم،عليهقاموتضعيفه

به."الصحيحين")3(أصحابواحتجاج،لهالائمةمنغيره

الاحاديثعامةلذهبتحديثهسقطرجلضعفهرجلكلكانولو

يسلمولماخرفيهتكلموقدإلاالثقاتمنرجلفقلأيدينا،منالصحيحة

كلاملىإالتفاتفلاالقنطرةجاوزواقد"الصحيحين"ورجال،طعنمن

وألرأيهأحدهمفييملامإذانعم.حديثهمرديقتضيبمافيهمتكلممن

الرواية.فييقدحلابابفهذا؛عليهبهفطعنتاولهلامر

لامرلايهرلاجلكانإنمافهذا؛عليهيحملسفيانكان:قولهوأما

.(954)6/:"الكمالتهذيب"انظر(1)

)بيانالفاسيالقطانبنالحسنأبو"وقال332(:)9/":التهذيب"فيلحافظاقال)2(

ووثقهروايةفييحيىضعفهوقد،الصدقأهلمنأنهامرهجملة(:2426/الوهم

بنمحمدمعخرجأنهوزعمواالقدر،اجلمنعليهيحملالثوريوكان،أخرىفي

الثوريعليهحملالذيلان؛بصحيحذلكوليس:لحاقظا.قال..حسنبناللهعبد

خرجالذيوهوهذا،بعدذكرهالاتيعلقمةبنعمروبنمحمدهو:فقيلفيهاختلف

عطاءبنعمروبنمحمدفاما.وفاتهتاخرتلانهحسن؟بناللهعبدبنمحمدمع

اهـ."مديدةبمدةمحمدخروجقبلفمات

الاصل.فيعليهاصحح)3(
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كقتادة،بالقدربروايتهمالمحتجالأئمةمنجماعهبرميوقد،بروايتهيتعلق

حبيب،بنكطلقوبالارجاء.وغيرهمذئببيأوابن،عروبةبيابنوسعيد

،شواهدهتذكرأنمنأشهربابوهذاوغيرهما.،سليمانبيأبنوحماد

ذلك.بمثلالثقةحديثيردونلالحديثاوأئمة

حديثوهو،صحيحفغير؛لحديثاانقطاعوهو،الثالثالأمروأما

فيكانتقتادةأبيوفاةأنعلىمبنيبالانقطاعورميه،ريببلاموصول

يثبتلمأنهوعلىعلي،خلافةيدركلمعمروبنمحمدنوعلي،خلافة

رجل.بينهمابلحميد،بيأمنسماعه

اهلجمعأ"1(:)البيهقيفقال،قتادةبياوقاةوهو،الأوللمقام[فاما

وخمسين،أربعسنةلىإبقيربعيبنالحارثقتادةأباأنعلىالتواريخ

بعدها.:وقيل

الليث:قالبكير:ابنقال،سفيانبنيعقوب.8[]قطريقمنروىثم

وخمسين.أربعسنةالانصاريالنعمانبنربعيبنلحارثاقتادةأبومات

أبيعن،الحافطاللهعبدأبوأنبأنافيماالترمذيقالهوكذلك:قال

كتابفيالحافطمندهبناللهعبدأبوذكرهوكذلك.عنهالمقرئحامد

أبيبناللهعبدبنيحيىعنالواقديذكروكذلك".الصحابةمعرفة"

-955(.1/558):لاثار"1والسننمعرفة"في(1)
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سبعينابنوهو،وخمسينخمس!سنةبالمدينةماتقتادةأباأن:قتادة

ابناللهوعبد،الرحمنعبدبنسلمةأباأنهذاعلىيدلوالذي:قال

عنروواالانصاريرباجبناللهوعبد،الزرقيسليمبنوعمرو،قتادةأبي

ممنأحدعنلهميثبتفلمعلي،أيامبعدالعلمحملواوإنما،قتادةأبي

.سماععليايامفيتوفي

ابنمعاويةأن،عقيلبنمحمدبناللهعبدعنمعمر،عنوروينا:قال

عليهدخلثم،قتادةابووتخلفالانصار،تلقتهالمدينةقدملماسفيانأبي

قدمتهحاجاقدمهاإنمامعاويةأنومعلوم.جرىمابينهماوجرىبعد

وأربعين.أربعسنة)1(خلافتهفيالاولى

بناللهعبدبنالرحمنعبدبناللهعبدعن")2(البخاريتاريخ"وفي

علىوهوقتادةأبيلىإأرسلالحكمبنمروانأن،مالكبنكعب

معفانطلق،صحابهو!ك!يرالنبيمواقفترينيحتىمعياغدأن:المدينة

)3(.حاجتهقضىحتىمروان

ربعين،وثمانسنةنرخثم،معاويةأيامفيالمدينةقدم)4(إنماومروان

لها.معنىولاقلم،سبق"الاولى"و)ف(:الاصلقيبعده)1(

925(.258)2/الكبير":")2(

فيهاهإشكالولاهكذا"":الاصلفي""حاجتهفوقوكتب.البخاريكلامانتهى)3(

"،علىكان":"السننو"معرفة"،ولي"":السننتهذيب"وفيو)ف(،الأصلفيكذا()4

.السياقيؤيدهالذيهوفمهماوما
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أربعسنةالعاصبنسعيدنرخثم،العاصبنسعيدعليهاواستعمل

.(1)"مروانعليهامرو،وخمسين

أنا،عبدالرزاقثنا،رافعبنمحمدأخبرنا)2(:"سننه"فيالنسائيقال

جنائزتسععلىصلىعمرابنأنيزعمنافعاسمعت:قال،جريحابن

صفافصفهن،القبلةيلينوالنساء،الاماميلونالرجالفجعلجميعا،

لهاوابننالخطاببنعمرامرأةعليابنةكلثومأمجنازةووضعتواحدا،

الناسوفي،العاصبنسعيديومئذوالامامجميعا،وضعا،زيد:لهيقال

يليمماالغلامفوضع،قتادةبووسعيد،وأبو،هريرةوأبو)3(،عباسابن

بيو،عباسابنلى)5(إفنظرتذلكفانكرت[)4(:]رجلفقال،الامام

السنة.هيقالوا:هذا؟ما:فقلت،قتادةبيوسعيد،بيو،هريرة

هذهقتادةأبيبشهودنافعوشهادةوصحتهالحديثهذاسندفتأمل

خلافةفيإمرتهكانتوانما،العاصبنسعيديومئذوالامير،لجنازةا

لامماوهذا،قدمناهكماوخمسينأربعسنةلىإوأربعينثمانسنةمعاوية

وخاصهم.النقلأهلعوامفيهيشك

للبيهقي.""المعرفةكتابمنالنقلانتهى(1)

.(112)6"الكبرى"فيو.(1)789"الصغرى"في2()

"السننفيووقع."و"الكبرى،للمولف"السننتهذيبو"الاصلفيهكذا)3(

وهم.أنهفالظاهرعمر""ابن:"الصغرى

النسائي.منمستدرك()4

تحريف."ليا"فنظر()ف(5)
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علياانيزيد:بناللهعبدبنموسىرواهبماتصنعونفما:قيلفان

الشعبيرواهوبمابدريا)1(.وكانسبعا،عليهفكبر،قتادةأبيعلىصلى

ستا)3(.عليهوكبرقتادةأبيعلىعلي]صلى81[)2(:قال]ق

برواياتالصحةالمعلومةالصحيحةالاحاديثمعارضةتجوزلاقلنا:

تابعه،ومنهذهموسىروايةالائمةخطأوقد،المغلوطةالمنقطعةالتاريخ

:وجوهغلطأنهاعلىويدل.وغيره)4(البيهقيقاله،غلطهيوقالوا:

وفاتهبتأخيرالمصرحةالصحيحةالاحاديثمنذكرناهماأحدها:

علي.موتبعدمدتهوبقاء

وقدبدرا،شهدأنهيعرفلاقتادةوأبوبدريا"،"كان:قالانه:الثاني

،إسحاقبنمحمدو،عقبةبنوموسى،والزهريالزبير،بنعروةذكر

ابيذكرمنهاشيءفيوليس،الصحابةمنبدراشهدمناساميوغيرهم

.(433)5/"الاوسط"فيالمنذروابن(،11)578شيبةبياابنأخرجه(1)

لجزءفاأجزاء،لىإالنسخةتقسيمبدليل-82(،81)الورقتانالأصلمنسقطت)2(

عشراي)83(الورقةعندالعاشريبداأنفينبغي)73(الورقةعنديبدأالتاسع

قديم،سقطأنه.ويبدوورقتانالساقطانفدل،ثمانهوإنمامنهوالموجود،ورقات

كتابمنالسقطاستدركناوقد.بياضا-31(03)الصفحات()فناسختركلهذا

وقد،بتمامههناكالمبحثهذاذكرفانهللمؤلف(364-1/946):"السننتهذيب"

المقدمة.وفي(155)صعليهالتنبيهسبق

.(433)5/:"الاوسط"فيالمنذرابنأخرجه)3(

.(1/585):"لمعرفةا"في(4)
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هذهبمثلفيهامطعنلاالتيالصحيحةالرواياترديجوزفكيف)1(،قتادة

علي"،عليه"وصلى:قولهفيإمايقينا،خطؤهاعلمقدالتيالشاذةالرواية

بدديلا"!"وكان:قولهفيواما

الرواةبعضولعل،ثابتةغيرأيضافمنقطعة)2(؛الشعبيروايةوأما

النعمانبنقتادةفإن،قتادةبيألىإغيرهاوالنعمانبنقتادةتسميةمنغلط

)3(.الموتقديموهو،بدري

فقدعلي؛خلافةيدركلمعمروبنمحمدأنوهو:نيالثاالمقاموأمل

علي.خلافةعنتاخرقتادةاباانتبين

بيأمنسماعهيثبتلمعمروبنمحمدأنوهو:الثالثالمقاموأمل

أيضا.فباطلرجل؛بينهمابلحميد

عليبنلحسنوابشاربنمحمدحدثنا")4(:"جامعهفيالترمذيقال

حدثنا،عاصمبوحدثناقالوا:واحدوغير،شبيببنوسلمةالخلال

أباسمعت:قالعطاء،بنعمروبنمحمدحدثناجعفر،بنعبدالحميد

بنقتادةأبو:منهمجميوالنبيأصحابمنعشرةفيالساعديحميد

بدر":غزوةمرويات"و،هشاملابن7(0-26776/):"النبويةالسيرة"انظر(1)

لباوقدر.(3614-69)ص

558(./)1":المعرفة"فيالبيهقيقاله)2(

":و"الاصابة(،501)6/:"الكمالتهذيب"انظرعمر.خلافةقيللهجرة23سنةتوفي)3(

/5(61418-4).

(4)5(0.)3
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.هكرفذ...بعير

بنلحميدعبداحدثنا،هشيمحدثناسننه":"فيمنصوربنسعيدوقال

حميدأبارأيت:قال،القرشيعطاءبنعمروبنمحمدعنجعفر،

أحدثكم.ألا:فقالع!م!مالنبيأصحابمنرهطعشرةمعالساعدي

.(1)فذكره

بنعطاءبنعمروبنمحمد"الكبيرلما)2(:التاريخ"فيالبخاريوقال

،الساعديحميدأباسمع،المدنيالقرشيالعامريعلقمةبن)3(عياش

عقبة،بنوموسىجعفر،بنعبدالحميدعنهروى.عباسوابن،قتادةوأبا

.والزهري،حلحلةبنعمروبنمحمدو

بعدتوفيقتادةبوو،معاويةخلافةفيالستينقبلتوفيحميدبوو

منهما؟وسماعهلهمامحمدلقاءننكرفكيفذكرنا،كماالحمسين

يكونأنيمتنعأينفمنعليخلافةفيتوفيقتادةأباأنسلمناولوثم

لتقاصررجلايكونأنامتنعولورجلا؟الوقتذلكفيعمروبنمحمد

عنالروايةفيوتابعه357(.)2/":"الفتحفيالحاقطمنصوربنسعيدية1روذكر(1)

وابو37(،01)البزاراخرجهعرفةبنلحسنوا2(،819)شيبةبيابنبكرأبوهشيم

أخرجهمخلدبنوشجاع94(،)ص/"الحديثاصحابشعار"فيلحاكمااحمد

ايضاهحمدأأبو

()2(1/918).

ضبطهوجود(945)6/:"الكمالتهذيبو"(،ب93)ق":السننتهذيب"فيهكذا)3(

".عباس":الكبير"البخاري"تاريخفيو.كذلكلمزياتلميذلمهندساابنناسخه

246



فيالقصةهذهشاهدوقدمميزا،صبيايكونانيمتنعلمذلكعنسنه

وهواتفاقا،وتحملهروايتهفييقدحلاوذلك،بلوغهبعداداهاثمصغره

الخيالاتهذهبمثلالصحيحةالاحاديثفرد.ذلكفيأمثالهأسوة

الموفق.والله،العلمأئمةمثلهعنيرغبمماالفاسدة

حميدأبيوبينعطاء،بنعمروبنمحمدبينأدخلمنإدخالوأما

:رجلانذلكفعلالذيفانشيئا.الحديثيضرلاذلكفانرجلا،الساعدي

أصحابيرضفلمعطاف!فاما(؛1)اللهعبدبنوعيسىخالد،بنعطاف

مالك:قال،الأئباتالثقاتبهيعارضممنهوولا،حديثهإخراجالصحيح

روايتهعلىجعفربنعبدالحميدتابعوقدالمحامل)2(.جمالمنهوليس

عنعطاء،بنعمروبنمحمدعن:قالكلاهما،حلحلةبنعمروبنمحمد

روايتهما.علىروايتهتقدمحتىبهذينخالدبنعطافيقاومولاحميد.ابي

ابنبسماعحديثهفيخلحلةبنعمروبنمحمديصرحلم:وقوله

بنعمروبنمحمد"سمع:قالقدفانهبارد،فكلامحميد؛أبيمنعطاء

.القطانابنكلامسياقفي(164-162)ص/سبقماانظر(1)

الابلهيالقبابوإبل،"القبابإبلمن"ليس:قولهعطاففيمالكعنالمنقول)2(

انظر.لحديثافيبقويليس:والمعنى.الهوادجحملعلىالقادرةالقوية

تهذيبو"(،5182/):"الكمالتهذيبو"،للعقيلي(524)3/:"الضعفاء"

ساقهاالقيمابنفلعل"-.القبابأهل"لىإفيهوتحرفت-(891)7/:"التهذيب

منحد1وغيرفيالمحامل"جمال"عبارةاستعملتوقدحد.1ومعناهماإذ،بالمعنى

لسعدي(21)ص"والنادرةالقليلةلجرحاالفاظ"انظر.وغيرهالقطاناستعملها،الرواة

لهاشمي.ا
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عقي!،النبيصلاةفذكروا!ك!ييهالنبيأصحابمننفرفيجالساكانانهعطاء

حميد".أباسمعت":ومرةحميد"،أبارأيت":قالوقد.حميد"أبوفقال

؟!اللهوصلهماقطعفيالباطلوالتعنتالباردالتكلفهذافما

اسمهفياختلف")1(:البيهقيفقالاللهعبدبنعيسىحديثوأما

بناللهعبد:وقيل،الرحمنعبدبنعيسى:وقيل،اللهعبدبنعيسى:فقيل

عيسى.

بنعيسىعنالحر،بنالحسنعنفروىذلك؛فيعليهاختلفثم

ابيعنسهل،بنعباسأوعياشعنعمرو،بنمحمدعن،اللهعبد

العباسعن،عيسىبناللهعبدعن،حكيمأبيبنعتبةعنورويحميد.

عطاء)2(.بنمحمدفيهليسحميد.أبيعنسهل،ابن

سهل،بنعباسعن،سليمانبنفليحعنحميد،بيأحديثوروينا

من)3(عيسىسماعفليحعن،المباركبناللهعبدفيهوبينحميد.أبيعن

آخروهم".بينهماعمروبنمحمدفذكر،عباسمنفليحسماعمع،عباس

كلامه.

فإن،دونهمنأوعيسىتخليطمن83[ق1-[)4(أعلموالله-وهذا

عمروبنمحمدرواهولاعمرو،بنلمحمدفيهذكرلاهذاعباسحديث

56(.1/0):والاثار"السننمعرفة"في(1)

عمرو"هبنمحمد":""المعرفة)2(

بن"."إلى"المعرفة"فيتحرفت)3(

للمصنفهداود"بيأسننتهذيب"منالاستدراكآخر(4)
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حديثه:نذكرونحن،عنه

،العقديعامربوئنابشار،بنمحمدثنا")1(:"جامعهفيالترمذيقال

أسيد،بووحميد،أبواجتمع:قالسهلبنعباسثنا،سليمانبنفليحثنا

أبو]فقالع!م!مالنبيصلاةفذكروا،مسلمةبنمحمدوسعد،بنوسهل

يديهفوضعركعع!م!ماللهرسولإن!شي![:اللهرسولبصلاةعلمكماناحميد:

قال."جنبيهعنفنحاهمايديهووترعليهما،قابضكانهركبتيهعلى

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذي

أناعمرو،بنالملكعبدثنا،حنبلبنأحمدثناداود)2(:أبووقال

أسيدوأبو،الساعديحميدأبواجتمع:قال،سهلبنعباسثنا،فليح

.الترمذيحديثمنأطول.فذكره

عن،عيسىبناللهعبدعن،حكيمأبيبنعتبةورواهداود:أبوقال

سهل.بنالعباس

يحدثسهلبنعباسسمعت:قال،فليحأنا،المباركابنورواه:قال

بنعباسمنسمعهأنه،اللهعبدبنعيسىذكر[]أراهفحدثنيه،أحفظهفلم

حميد.اباحضرت:قالسهل،

بوجه.عمروبنلمحمدفيهذكرلاعباسروايةمنالمحفوظهوفهذا

انالحر،ابنلحسناثنا،خيثمةبيأحديثمنداود)3(أبوورواه

".السننتهذيب"ومنالاصلمنسقط،منهالمعكوفينبينوما26(.0)(1)

)2(.)734(

)3(.)733(
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مالك،بنياحدعطاءبنعمروبنمحمدعن،مالكبناللهعبدبنعيسى

وفي،أبوهفيهمجلسفيكانأنه:الساعديسهلبنعياشأوعباسعن

)1(.وينقصيزيدالخبربهذا..أسيد.بووحميد،بوو،هريرةأبوالمجلس

حميد،أبيمنيسمعهلمعمروبنمحمدإن:قالمنغرالذيفهذا

صرحقدمحمدالأن؛دونهمنأوعيسىتخليطمن-أعلموالله-وهذا

بينهيدخلفكيف،بهحدثحينوراه،منهوسمعهحدثهحميدأبابأن

سهل؟بنعباسوبينه

العباسورواهحميد،أبيعنعمروبنمحمدرواهلماهذاوقعوانما

عمروبنمحمدعن:وقال،الرواةبعضفخلطحميد،أبيعنسهلابن

منسقطتولعلهابالواو،العباسوعن:يقولأنينبغيوكان،العباسعن

بإسقاطها.فرواهالنسخة

كما،عباسمنسمعهقداللهعبدبنعيسىأنأيضا:هذاعلىويدل

محمدعنيرويهثممشافهةعباسبهيشافههفكيف،المباركابنروايةفي

اشتركاسهلبنوعباسعمروبنمحمدأنيبينكلهفهذاعنه؟عمروابن

الله.بحمدالحديثفصححميد،أبيعنروايتهفي

فيدحلهوصححهلمنحكمهفيريبلاالذيالدليلوحكم

تدلممابهارميالتيالعلةأنوظهر.فيهوقدجضعفهمنعلى"صحيحه"

لروايةومصدقةشاهدةسهلبنعباسروايةنو،محفوظنهو،قوتهعلى

471-472(.)1/":"السنن)1(
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بعضا.بعضهيصدقالحقوهكذاعمرو.بنمحمد

بنعباسعن،اللهعبدبنإسحاقحديثمنالشافعيرواهوقد

84[ق1بنفلبحورواه)1(.الصحابةمنمعهومنحميدأبيعن،سهل

عمرو،بنلمحمدفيهذكرلاوهذاحميد)2(.أبيعن،عباسعن،سليمان

والتعلقهذاعنالاعراضينبغيفلا،لحجةابهتقوممتصلإسنادوهو

بالباطل.جعفربنعبدالحميدعلى

ابنمحمدأنالتسليملىإصفحاعنهوضربناكله،هذاعننزلنالوثم

قتادةأبيتسميةفيوقعقدالوهميكونأنفغايته،قتادةأبايدركلمعمرو

جملة،لحديثاتركبمجردهيوجبلاوهذا.معهممنغيرهدونوحده

.الناسمنأحدعندفيهوالقدج

حديثه-سقطباخررجلاسمعليهواشتبهنسيأوغلطمنكلكانولو

أيدينا،من-أقلهاإلا-الاحاديثوذهبت،معينهوانقطع،العلمينابيعلغارت

وورئةورسولهذلكاللهويأبى،العلمأساسهيسانيدومتونوعطلت

رسوله.

نأذلكمنأيلزم،وذكرهقتادةأبيتسميةفيغلطعمروبنمحمدفهب

رأيتو"،حميد"أباسمعت":قولهفيويقدحغلطا،الصحابةباقيذكريكون

أخبرنا:القديمفيالشافعي"قال:قال54(1/4)":السنن"معرفةفيالبيهقيذكره(1)

به..".اللهعبدبنإسحاقأخبرني:قالرجل

.والترمذيداودبيعندوانه(42-4829)ص/تقدم()2
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حميد"؟!أبومنهملمجع!ماللهرسولأصحابمننفرفيكنتو"حميد"،أبا

فيهم":قولهوهي،عليهالتعلقبهاحصلالتياللفظةهذهأنريبولا

عنرواهحلحلةبنعمروبنمحمدفان،الرواةعليهايتفقلم"قتادةأبو

)1(.البخاريرواهطريقهومنيذكرها،ولمعطاءبنعمروبنمحمد

عنهورواهيذكرها)2(،ولمهشيمعنهفرواهجعفر،بنلحميدعبداوأما

عنه)3(.فذكراهاسعيدبنويحىمخلد،بنالضحاكعاصمأبو

بيناوقدبها،تفردجعفربنلحميدعبداأن-أعلموالله-والظاهر

.قتادةأبيمنعطاءبنمحمد)4(سماعامتناعيوهممابطلان

الرهط،أولئكفيكانمسلمةبنمحمدأن)5(:بوهمليستأنهايبينومما

لقائه،عنعمروبنمحمدسنتتقاصرلمفإذا،وأربعينثلاثسنةووفاته

وأالاكثرين،عندلخمسينابعدإماووفاته؟قتادةأبيلقاءعنتتقاصرفكيف

له.الموفقوهوبالصوابأعلموالله.بعضهمعندالاربعين)6(قبيل

.(461)ص/سبقماوانظر.)828(""الصحيحفي(1)

246(.)ص/تخريجهسبق)2(

.()639داودأبوأخرجه)3(

الاصل.فيعليهاصحح)4(

سهو."بموهم"و)ف(:الاصل()5

للمصنف.374(/)1":السننتهذيب"منلمئبتوخطا،بعد""و)ف(:الاصل)6(

وثلاثين.ثمانسنةتوفيإنهقيللانه،الواقعويويده
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الأربعة[لمواطنافيالرفعالىذهبمن]قول

منه،والرفع،والركوع،الصلاةافتتاجعندالرفعلىإذهبمنوأما

قال.عنهروايةفيأحمدوهو،رباعيةأومغربفيالثنتينمنقاموإذا

عنبهاحدثمسائلأقدممنوهي-")1("مسائلهفيإبراهيمبنإسحاق

مننهضإذاالرجلعنوسئل-اللهعبدأباسمعت"-:أحمدالامام

عنعمر،ابنعن)2(فيه،أقربهفمافعلهإذا:فقال-؟يديهيرفع:الركعتين

صحاج".حاديثوحميد،بيوءلمجيم،النبي

هو:وقال،النواويزكرياأبوواختاره،الشافعيلاصحابوجاوهو

عنوغيره"البخاري"صحيحفيذلكثبتفقد،الصوابأوالصحيح

وأبيالمنذرابناختياروهو،اللهرحمهالشافعيعليهونصءلمجيم،اللهرسول

)3(.الطبريعلي

فييديهيرفعلاأنهحمدوأالشافعيأصحابجمهورو:قلت8[ه]ق

.وغيرهالمروذيروايةفيحمدأعنالمنصوصوهو،الموضعهذا

منلثيءفييفعلولم:حديثهفيالزهريقال"ولكن:كلامهوبقية(.1/94)(1)

."افعلهلاوأنا.صلاته

الاصل.فيعليهاصحح)2(

.(464)3/؟"المهذبشرج"المجموعانظر)3(
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عناللهعبدأبوسئل:قالالمروذيأخبرنا":جامعه"فيالخلالقال

حميد،أبورواهوقد،إليهأذهبلست:فقال؟الثنتينمنقامإذااليدينرفع

أناإلا،رفعهعبدالاعلىأنوبلغنيعمر.ابنعن،نافععن،عبيداللهورواه

أنهع!ير:النبيعنيعنيعمرابنعن،سالمعن،الزهريحديثلىإنذهب

السجود.فيذلكيفعللاكان

هذاروىمنأثبت:اللهعبدأبوقال:المروذيغيروقال:الخلالقال

أبيه.عنسالمعنالزهريالحديث

رفدةعنحدثوني:قلتويحىأحمدسالتمهنا:وقال:الخلالقال

عن،الليثيعميربناللهعبدعن،الاوزاعيئنا:قالالغسانيقضاعةابن

الصلاةفيتكبيرةكلمعيديهيرفعبم!م!واللهرسولكان:قالجدهعن،أبيه

عنيحدثعميربنعبيدنعرفولا،بصحيحليسفقالا:)1(=المكتوبة

قضاعة.بنرفدةنعرفولاجده،غيرولاشيئا،جدهعنأبيه

ولو،ضعيفشيخوهومنهسمعتقدقضاعةبنرفدة:يحيىوقال

)2(.الخلالكلاماننهى.عسىكانهقلمثلمعروف!رجلبهذاجاءكان

21(.)ص/تخريجهسبق)1(

الثنتين؟منقامإذاالرفععنسئلاحمد"سمعت)236(:""مسائلهفيداودابووقال2()

عنسئل"وقد32(:0)"اللهعبدابنه"مسائلفيوقال."..يديارفعفلاانااما:قال

علىونص."السجدتينبينيرفعولا،راسهرفعإذايرفع:فقال؟الصلاةفيالر

5(.)94"صالحو"مسائل(،)187"الكوسج"مسائلفيالثلاثةضع1المو
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أبيهعنلمسابقولالثنتينمنقامإذااليدينرفعرداللهرحمهفأحمد

حديثبتضعيفوردهالسجود،فيذلكيفعللاكانأنه!س:النبيعن

.تكبيرةكلمعالرفع

فيالبخاريفإن؛اللهرحمهمنهوهمنوع)1(الدفعهذاوفي

عنعمر،بنعبيداللهثنا،عبدالاعلىثنا،عياشحدثنا:قال")2(صحيحه"

ركع]وإذا،يديهورفعكبرالصلاةفيدخلإذاكانأنهعمر:ابنعن،نافع

الركعتينمنقامواذا،يديهرفع"حمدهلمناللهسمع":قالوإذا[يديهرفع

!يو.اللهنبيلىإذلكعمرابنورفع.يديهرفع

ابنعن،نافععن،السختيانيأيوبعن،سلمةبنحمادأيضاورواه

!شم!م)3(.النبيعنعمر،

،سليمانبنالمعتمرثنا،الصنعانيعبدالاعلىبنمحمدأيضاورواه

عنعمر،بناللهعبدبنسالمعن،شهابابنعنعمر،بنعبيداللهعن

يركع،أنارادواذا)4(،الصلاةجاءإذايديهيرفعكانانه!شم!مالنبيعن،ابيه

ذلكفييديهيرفع،الركعتينمنقامواذا،الركوعمنرأسهرفعوإذا

"."الرفعالاصلفيرسمها(1)

منه.المعكوفينومابين)973(.رقم)2(

لحديث.اعقبالبخاريذكره)3(

".الصلاةفيدخل"لحديثامصادروفي،الاصلفيكذا)4(
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)1(.كله

عبيدبنمحمدو،شيبةأبيبنعثمانثنا")2(:سننه"فيداودأبووقال

عن،كليببنعاصمعن)3(،الفضيلبنمحمدثناجميعا:قالاالمحاربي

كبرالركعتينفيقامإذاجم!النبيكان:قالعمرابنعندثار،بنمحارب

يديه.ورفع

ثنابشار،بنمحمدثنا:الخشنيعبدالسلامبنمحمدوقال

نافع،عنعمر،بنعبيداللهعن،الثقفيعبدالمجيدبن86[]قالوهابعبد

:قالوإذا،ركعوإذا،الصلاةفيدخلإذايديهيرفعكانأنهعمر:ابنعن

)4(.ثدييهلىإيرفعهماالركعتينوبينسجد،وإذا"،حمدهلمناللهسمع"

وعبدالاعلى.أبيهعنسالمعنشهابابنعنعمربنعبيداللهفهذا

ابنعننافععنالسختيانييوبوعمر.ابنعننافععنعبيداللهعن

الثنتين.منالقيامعنديديهرفعأنهعمر:ابنعندثاربنمحاربوعمر.

وابن(،011)6"و"الكبرى(1821)"الصغرى"فيالنسائيالطريقهذامنأخرجه(1)

.(1/24)5:الاثار"مشكلشرح"فيوالطحاوي(،)1877حبانوابن)396(،خزيمة

.(09)صوتقدم.7(4)3(2)

تحريف."الفضل":()ف)3(

محمدطريقمنواخرجه39(.)4/:""المحلىفيحزمابنالطريقهذامنأخرجه)4(

أبوروايتهلىإوأشار(5)9138"مسنده"فيالرويانيبهالوهابعبدعنبشارابن

ابنعلىوأوقفهاللهعميدعنالثقفي"ورواه:قال(-1/474475):""السننفيداود

".الصحيحهووهذا،ثدييهلىإيرفعهماالركعتينمنقامواذا:فيهقالعمر،
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كان:قال!ي!النبيصلاةصفةفي)1(الساعديحميدأبيحديثوفي

وذكر،منكبيهبهمايحاذيحتىيديهيرفعالصلاةلىإقاماذاع!اللهرسول

منكبيهبهمايحاذيحتىيديهورفعكبرقامإذاثم:فيهوقال...لحديثا

.الصلاةافتتاجعندكبركما

بنالضحاكهوعاصمأبوثنا،حنبلبنحمدئناداود)2(:أبوقال

:قالعطاء،بنعمروبنمحمدأخبرنيجعفر،بنعبدالحميدأنبامخلد،

عفي!...فذكراللهرسولأصحابمنعشرةفيالساعديحميدأباسمعت

.الزيادةبهذهلحديثا

عندللرفعنفيفيهفليسالسجود"فيذلكيفعللاوكان":قولهوأما

الثنتين.منالقيام

معيديهيرفعكانأنهعمير:بنعبيدعنقضاعةبنرفدةتضعيفوأما

عندالرفعأحاديثتضعيفمنهيلزمفلا؛المكتوبةالصلاةفيتكبيرةكل

تعليلها.ولاالثنتينمنالقيام

عنداليدينرفعماو"")3(:شرحه"فيتيميةابنالبركاتأبووقال

تقدم)ص/25-24(.)1(

252(.)صتقدموقد)639(5)2(

بنالسلامعبدالدينمجدللشيخ"الهدايةشرحفيالغاية"منتهىكتاببهالمقصود)3(

بدرانابنقال.نيالكلوذاالخطابلابي"الهداية"و6(.25)تالاسلامشيخجدتيمية

رأيناماوكثيرا.مسودةالباقيوبقيبعضهبيض"لكنه232(:)ص/:""المدخلفي

".=الكتببعضهوامشعلىفصولامنهاورأيت،المسودةتلكعنينقلونالاصحاب
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لان؛يستحبلانهأحمدعنفالمشهور؛الثالثةلىإالركعتينمنالنهوض

يدلماوعنه.المواضعبالثلاثةجاءتإنماصحتهاعلىالمتفقالاحاديث

منالطبريعليوأبوالمنذروابنالحجازاهلقالويه،استحبابهعلى

وأبيعليروايةمنصحقدذلكلان؛عنديالصحيحوهو،الشافعية

الصحابة.منعشرةفيحميد

فيدخلإذاكانعمر:ابننناعن1(")صحيحه"فيالبخاريوأخرج

"حمدهلمناللهسمع":قالوإذا،يديهرفعركعوإذا،يديهورفعكبرالصلاة

ع!د.النبيلىإعمرابنذلكورفع،يديهرفعالركعتينمنقاموإذا،يديهرفع

هذافيالرفعبتركتصريحالصحيحةالاحاديثمنشئفييردولم

فييتركهكانع!ييهلكونه،عنهأمسكمنإمساكأنيحتملثم،الموضح

الاستحبابفيفيكون،الثلاثةالمواضعفيبخلافهالاوقاتمنكثير

".بذلكنقولونحندونها،

***

كتابلىإكبارمجلداتاربعمنهالمبيضالقدرأن6(4/):"الذيل"فيرجبابنوذكر=

شيخذكرهوقدزيد.أبوبكرلشيخنا7(41)2/:"المفصلالمدخل"وانطر.لححا

المذهبفيوالوجهينالروايتينمنالصحيحمنهايعرفالتيالكتبجملةمنالاسلام

2(.2-0/22728):"الفتاوىمجموع"

)973(.رقم(1)
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ورفع[خفضكلعنداليدينرفعاستحبمن]قول

السلفمنجماعةوهو،ورفعخفضٍكلعندالرفعاستحبمنماو

فانهالاحرام،تكبيرةغيرفيحزمبنمحمدبووعنه،روايةفيحمدو

لازما.فرضاعندهاالرفعيرى87[]ق

فييديهيرفعأحمديعنياللهعبدأبارأيت:المزنيأصرمبنأحمدقال

كلفي:فقال؟الصلاةفياليدينرفععنوسئل.ورفعخففيىكلفيالصلاة

.(1فعل)قد:فقال؟الركعتينمنقامإذااليدينرفععنوسئل.ورفعخفض

الركوعوعند،الافتتاجعنداللهعبدأبارايت:الميمونيوقال

)2(.أذنيهمنقريبايديهجميعايرفعوالسجود

324(.)4/:"الباريفتح"فيرجبابننقلها(1)

اليدينرفعفيأحمدقولاختلف"(:-779789)3/:الفوائد"بدائع"فيالمصنفقال(2)

السجود،لىإالانحدارعندالرفعيرلمأنهعنهيات1الروفاكثر؟الثلاثةالمواضععدافيما

حديثفيالثلاثةالمواضععدافيماولا،الركعتينمنالقيامعندولا،السجدتينبينولا

محمدبنجعفرعنهونقل:وقالهنا(.ساقهاالتيأصرمابنروايةذكر)ثمعمر.ابن

ععهونقل.السجدتينبينإلاموضعكلفييديهيرفع:فقال-اليدينرفععنسئلوقد-

فيداودأبووقال.جائز"فهوفعلفإنالسجدتينبينيديهيرفعأنيعجبنيلا:المزوذي

أرفعفلاناأما:قالالثنتين؟منقامإذاالرفععنسئلأحمدسمعت")236(:""مسائله

.(571)ص/سبقماوانظر.لا":قاليدي؟أرفعالسجدتينبين:لهفقيليدي،

925



عندهماليدينرفعولكنهذا،بعدالذيالفصلفيتأتيهؤلاءفحجة

تلكفإن،الثلاثةكالمواضعوسنيتهاستحبابهليسالثلاثةالمواضععدافي

فيماوهو،الصحةغايةفيفيهوالاحاديثله،معارضلاثابتفيهاالرفع

.معارضولهاكتلكالصحةفيليستبأحاديثمنقولعداها

***
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فصل

الاحرام[تكبيرةعندالرفعاوجبمن]قول

تكبيرةعنداليدينرفعيجبانهحزم)1(:بنمحمدأبيمذهبماو

الرفعوجوبعلىاحتحفانه،ورفعخفضكلعندعداهافيماويسنالاحرام

رأيتمونيكماصلوا":وقال،فعلهعقيماللهرسولبانالاحرامتكبيرةعند

الاحاديثجميعبل،الموضعهذافيالرفعتركعنهيثبتولم")2(،أصلي

كصلاته.يصلواأنالامةأمروقدفعلا،الافتتاجعندالرفععلىمتفقة

قدالذي!م!رفلفعله؟الإحرامتكبيرةعدافيماالرفعاستحبابوأما

فيرفعهماأنهمسعود)3(:وابنعازببنالبراءحديثفاما.عنهصح

يدللهوفعله،بواجبليسأنهعلىيدلفهذايعد؛لمئمالاحرامتكبيرة

وفرضا،الافتتاجتكبيرةعدافيماسنةبكونهقلنافلذلك،مستحبأنهعلى

الافتتاجهتكبيرةفي

ثنا،الجشميميسرةبنعمر[)5(بن]عبيداللهثناداود)4(:ابوقال

الظاهرية.متقدميمنوبعضالاوزاعيقولإنه:وقال-236(.423)3/:""المحلىانظر(1)

":"المجموعفيالنوويذكره268()تالمروزيسياربنأحمدالحاقظاختياروهو:اقول

.(1/014)2:السير""ترجمتهفيوانظر.الاجماعخالفإنه:وقال993()3/

674(.)مسلمفيوأصله،لحويرثابنمالكحديثمن)683(البخاريأخرجه)2(

-83(.05.05-43)صيجهماتخرتقدم)3(

(4).)723(

"."السننمنوالمثبت،"ميسرةبنعبدالله"و)ف(:الاصل)5(
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بنلجبارعبداحدثني،جحادةبنمحمدثناسعيد،ابنهوعبدالوارب

معصليت:قالحجر،بنوائلعن)1(،وائلبنعلقمةحدثني:قال،وائل

بيمينهشمالهأخذثم،التحفثم،يديهرفعكبرإذافكانعفيواللهرسول

نأأرادواذارفعهما،ثميديهأخرجيركعأنأرادفاذا،ثوبهفييدهدخلو

رفعواذا،كفيهبينجبهتهووضعسجدثميديهرفعالركوعمنسهريرفع

بنمحمدقال.صلاتهمنفرغحتىيديهرفعأيضاالسجودمنرأسه

اللهرسولصلاةهي:فقاللحسناأبيبنللحسنذلكفذكرت:جحادة

تركه.منوتركهفعلهمنفعلهغ!يو

الدستوائيهشامبنمعاذثنا،المثنىبنمحمدأبنا)2(:النسائيوقال

سعيدعن:عديبيأوابنعبدالاعلىقال،عديبيأبنمحمدوالاعلىوعبد

عناتفقواثم،قتادةعن88[]قبيثنامعاذ:وقال.قتادةعن،عروبةأبيابن

:قالحجربنوائلبنلجباراعمد":داود"بيأسنن"فيوالذيو)ف(.الاصلفيكذا(1)

حجر".بنوائلأبيعنعلقمةبنوائلفحدثني:قالأبي،صلاةعقللاغلاماكنت

الثقاتمنجحادةبنمحمد":الطريقهذامنأخرجهأنبعد(1862)حبانابنوقال

:فقاليعثرلجواداإذ،الرجلهذااسمفيوهمانهإلا،الدينفيالفضلوأهل،المتقنين

لحديثاأخرجأنبعدخزيمةابنقالوكذلك،"ئلوبنعلقمةهو:وإنماعلقمةبنوائل

فيفالثابت5(.21)3/:المنير""البدرو(،29)9/:"الاشرافتحفة"وانظر9(.0)5

له.إصلاحهعاالاصلفيوالذي،الوهمعلى(علقمةبن)وائلداودبياسنن

ساقهاوقد.(677،678،)676"الكبرىو"(،5801،8601،8701)"الصغرى"(2)

النسائي.منمستدركالمعكوفاتبينوما.المصنفوجمعهاالاسانيدمفرقةالنسائي
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صلاتهفييديهرفع!ك!ييهالنبيرأى:لحويرثابنمالكعن،عاصمبن(1نصر)

،سجودهمنرأسهرفعوإذاسجد،واذا،ركوعهمنرأسهرفعوإذا،ركعإذا

الاعلى.وعبدعديأبيابنلفظهذا.أذنيهفروعبهمايحاذيحتى

رفعالصلاةفيدخلإذا!راللهرسولكان:حديثهفيمعاذوقال

ذلك،مثلفعل[الركوع]منرأسهرفعوإذا،ذلكمثلفعلركعوإذا،يديه

ذلك[.مثلفعلالسجودمنرأسهرفع]وإذا

عن،الثقفيعبدالمجيدبنالوهابعبدثنا)2(:شيبةبيأبنبكرأبووقال

والسجود.الركوعفييديهيرفعكان!يواللهرسولأن:أنسعنحميد،

قتادةبيوحميدبيوعمرابنأحاديثساقوقد-حزم)3(ابنقال

توجبمتواترةاثارفهذه"-:نسوالحويرثبنومالكحجربنووائل

ماعلىزائداعمرابنعن،سالمعن،الزهريرواهماكانولو،العلميقين

أنهحكىعمرابنلان؛الزيادةاخذ)4(لوجبمسعودابنعن،علقمةرواه

وعند،الركوععنديديه!راللهرسولرفعمنمسعودابنيرهلممارأى

علىخفيوقدشاهد،ماحكىوكلاهما،ثقةوكلاهما،الركوعمنالرفع

كلتانحملوما،غيرهوعرفهالركبتينعلىاليدينوضعأمرمسعودابن

خطا.نضر(["و)ف(:الاصل(1)

()29(44.)2

.(-42959/):"المحلى"في)3(

."..أخذهووجب55هرواهماإفكان:"المحلى"فيالعبارة(4)
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)1(.الصحيحةالمشاهدةعلىإلاروايتيهما

أبورواهوماعمر،ابنعنكلاهمادثاربنومحاربنافعرواهماوكان

عنداليدينرفعمنع!يم،اللهرسولأصحابمنوثمانيةقتادةوأبوحميد

عمر،ابنعنلمساعنالزهريرواهماعلىزيادة=الركعتينلىإالقيام

".واجبالزيادةوأخذ،وراهسمعهأنهذكرفيمامصدقوكل،ثقةوكل

منالقيامعندالرفعأبيهعنلمساعنروىالزهريأنتقدمقد:قلت

الثنتين)2(.

زيادةالسجود:عنداليدينرفعمنأنسرواهماوكان":حزمابنقال

بنمالكرواهماوكانوشاهد.روىفيماثقةوالكلعمر،ابنرواهماعلى

سجودوكل[،ركوع]منورفعركوعكلفياليدينرفعمنالحويرث

،سمعوهومارووهفيماثقاتفالكلذلك،كلعلىزائداسجود:منورفع

منرواهبنفسهقائمحكمالزيادةلانتركها؛يجوزلافرضالزياداتوأخذ

ولاكلهاالاحكامكسائر،روايتهعنيروهلممنسكوتيضرهولاعلم

."..عمر.ابن:ذكرناهبماقالوممن.فرق

كانأنهعمر:ابنعن،نافععنعمر،بنعبيداللهطريقمنساقثم

"،حمدهلمناللهسمع":قالواذاركع،واذا،الصلاةفيدخلإذايديهيرفع

مستقيمة.غيرروايتيهما"كلاتحملومافكيف،الركبتين"على:"المحلى"فيالعبارة(1)

.(51)ص/وانظر،للمؤلفالتعليق(2)
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)1(.تقدموقد،الركعتينوبينسجد،واذا

خلافلىإليرجععمرابنكانوما،فيهداخلةلاإسنادوهذا":قالثم

!يمالنبيفعلعنده98[]قصحوقدإلاالسجودعندالرفعتركمنرواهما

".لذلك

النضرسهلأبوثنا،المثنىبنمحمدثنا،الخشنيطريقمنساقثم

الخيف،مسجدفيطاووسابنجنبيلىإصلى:قال،السعديكثيرابن

ذلكفأنكرت،وجههتلقاءيديهرفعالاولىالسجدةمنرأسهرفعإذافكان

فقال!يصنعهأحداأرلمشيئايصنعهذاإنخالد:بنلوهيبوقلت،عليه

عباسبناللهعبدرأيت[:بي]أوقال،يصنعهبيأرأيت:طاووسابن

)2(.يصنعه

رأيت:قال،السختيانيأيوبعنزيد،بنحمادطريقمنساقثم

قال.السجدتينبينأيديهمايرفعان)3(عباسابنلىموونافعاطاووسا

يفعله.أيوبوكانحماد:

تكبررأيتكلعطاء:قلت،جريجابنعن،عبدالرزاقطريقمنساقثم

وحين،الركعةمنراسكترفعوحين،تركعوحين،تستفتححينبيديك

:قال،مثنىمنتستويوحين،الاخرةومنالأولىالسجدةمنراسكترفع

)ص/255(.)1(

فيووقعت،الاصلمنسقطتأبي"و")ف(.منسقط".يصنعه..طاووسابنفقال"2()

وغيرهما.والنسائيداودبياسننمنلمثبتوا،تحريف"لي":"المحلى"

الصحيح.وهوعمردا"ابن:"المحلى"وفي،عليهمصححاالاصلفيكذا)3(
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عثمانعنذلكبلغنيقدلا[)1(:قالالاذنين؟باليدينتخلف:]قلت.أجل

".أذنيهبيديهيخلفكانأنه

كمافصحيحة،الثنتينمنالقيامعنداليدينرفعزيادةأما:فلت

فيالرفعاستحبابدوناستحبابهاولكنفيها،مطعنولا)2(تقدم

الثلاثة.المواطن

منهاالصحيحأصحابيروفلم،منهوالرفعالسجودعندالرفعزيادةماو

يفعللاكاننه!سيوالنبيعنوروايةمنهفعلاعمرابنعنوالصحيحشيئا،

علىافتصرفانه،فعلهعمرابنعنروىمنسائروهكذاالسجود،فيذلك

الثنتين.منالقيامعندالرابعفيالرفععنهوصح،الثلاثةالمواضع

كانأنه:عنهنافععن،عبيداللهعن،الثقفيالوهابعبدحديثوأما

وفد،الثقفيالوهابعبدمنوأثبتأحفظفالزهريسجد؛إذايديهيرفع

فيذلكيفعللاكان)3(أنه:عنهنافعوعن،أبيهعنلمساعنروى

.(4السجود)

الزهريروايةكانتالوهابعبدوروايةالزهريروايةتعارضتفاذا

بها.يؤخذاناولى

وكذلكالسجود.منالرفعفيهايذكرلمنافععنأيوبروايةوكذلك

المحلى.منواستدركته،الأصلمنسقط(1)

9(.0)ص/)2(

(.)فمنسقط".كان.سجد.إذايديه")3(

.(13،452)ص/انظر(4)
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بينولاللسجودللرفعفيهاذكرلاعمرابنعندثاربنمحارب)1(رواية

)2(.السجدتين

نفمسفيعلتهالنسائيذكرفقدالحويرث)3(؛بنمالكحديثماو

بننصرعن،قتادةعن،أبيهعن:قالهشامبنمعاذأنوهيالاسناد،

الصلاةفيدخلإذاجمي!هاللهرسولكان:الحويرثبنمالكعن،عاصم

فقط.ذلكمثلفعلرأسهرفعوإذا،ذلكمثلفعلركعوإذا،يديهرفع

ولعلمعه،ومنحميدأبيوحديثعمرابنلحديثموافقفهذا

الرفعأنرواهمنفظن،بالمعنىرويوعبدالاعلىعديبيأابنحديث

معلولحديثفهذالجملةوباوالسجود.الركوعمنالرأسرفععند

وغيرهما.حميدوأبيعمرابنعنالصحيحةللأحاديث09[]قمخالف

أولفيقدمناهماحديثهمنفالصحيححجر)4(،بنوائلحديثوأما

السجدتين.بينللرفعفيهذكرولاالمسألة

كانلمجي!ماللهرسولأن:أنسعنحميدعنالوهابعبدحديثماو

تخليطمن-أعلموالله-فهذاوالسجود)5(؛الركوعفييديهيرفع

أنهعمر:ابنعننافععنعبيداللهعنايضاروىالذيوهو،الوهابعبد

(.)فمنسقطت".رواية.هأيوب"(1)

.(9809-)ص/انظر(2)

.(2-26263/)صسبق)3(

.(262-162)ص/تقدم(4)

.(632)ص/تقدم()5
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وعما،عبيداللهأصحابسائرعنبذلكوانفردسجد)1(.إذايديهيرفعكان

ذلكيحفطلموأنه،الوهابعبدغلطفعلم=وسالمنافععنالناسرواه

وغيرهما.وأيوبالزهريحفظهكما

انسأصحابأن:غلطأنسعنحميدعنحديثهأنعلىيدلومما

الوهابعبدروايةغيرحميد،صحابولاذلك،عنهمنهمأحديذكرلم

.منكرةشاذةفهيبها،انفردالتيهذه

لىإفيهالمحاكمةالذيالكلامهذابمثليندفعلامحمدبووهذا،

المحضةالظاهريةفان؟نقادهوجهابذةعللهوأطباءلحديثباالعارفينذوق

كالسكةفيهاومضىسلكهافمن،أصولهمعلىتلتئمولاطريقهمتناسبلا

ألبتة.إليهرجوعهفيولا،قولهعناستنزالهفيمنازعهبطمعلم)2(المحماة

بينبهلهويجمع،عليهاللهيثيبهاجتها؟الاسلامعلماءمنولكل

وجزاهم،جمعينأعنهماللهرضيواحد.أجرعلىبهيقتصرأو،جرين

المحسنين.جزاءأفضل

تقدم)ص/254(.)1(

والنفوذ.والسرعةلحرارةاقيبهاالتشبيهووجه،لحارةاالحديدة:المحماةالسكة)2(

رضيعليقولشرحفي262(/01):"البلاغةنهج"شرحفيالحديدأبيابنقال

السكةأن"وذلك:قال(الارضفيالمحماةكالسكةأمركفي)أكون:عنهالله

لجسمافإن،حرارتهنيوالثارأسها،تحدداحدهما:بشيئينالارضتخرقالمحماة

المحددالطرفذلكإعانةلحرارةااقتضتالارضفيعليهاعتمدإذالحاراالمحدد

فيكون،التحليللحرارةاشانلان،الأرضصلابةمنتلاقيمابتحليلهاالنفوذعلى

".وأسهلأوحىالأرضفيلمحددالجسماذلكغوص
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فصل

واجئا[كلهالرفعراىمن]قول

ومداومتهع!ع!م،النبيفعلفحجتهمواجبا؛كلهالرفعراىمنوأما

البراءخبرهؤلاءيصححولم،يصليرأوهكمايصلواأنللأمةوأمره،عليه

لمثمالاحرامتكبيرةعنديديهرفعانهمسعود:ابنخبرولا،عازبابن

البراءحديثيصححلكنحزم،بنمحمدأبيقولطردكانوهذايعد)1(،

مسعود.وابن

!ي!،اللهرسولصلاةأريكمألامسعود:ابنحديثروايةبعدوقال

وليس،صحيحالخبرهذا")2(:فقاليعد-لمثمتكبيرةأولفييديهفرفع

الخبرهذاولولافرضا،ليسالاحرامتكبيرةعدافيمااليدينرفعأنإلافيه

فرضا؛الصلاةفيوتحميدوتكبيرورفعخفضكلعنداليدينرفعلكان

كماصلوا":عنهوصحرفع،كلعنداليدينرفعلمجم!مالنبيعنصحقدلانه

كلعلىفرضالكانهذامسعودابنحديثفلولا")3(،أصليرأيتموني

نأعلمنامسعودابنخبرصحلمالكن،يصلي!ي!كانكمايصليأنمصل

فقط.وندبسنةالاحرامتكبيرةعدافيمااليدينرفع

عباسوابنعمرابنكانفقد،يرفعانلامسعودوابنعليكانوان

05(.تقدما)ص/43،)1(

88(45/):"المحلى"2()

5(126)صيجهتخرتقدم)3(
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حجةبعضهمفعلفليس،يرفعون!ك!ي!اللهرسولأصحابمنوجماعة

الله!ك!يم.رسولعنصحماجميعهم19[ق1علىالحجةبلبعض،فعلعلى

عنهماجاءفما،يرفعانلاوعليمسعودابنكانفان،حالكلوعلى

كلامه.انتهىهؤلاء".يفعلكماعنهنهياولاالرفعكرهاأنهماقط

بنوالبراءمسعودابنخبرعندهيصحولمالطريقةهذهسلكفمن

فيها،الرفع!ك!يماللهرسولعنصحالتيالمواطنفيالرفعاوجب=عازب

علىأيديهميرفعواأنالمسلمينعلىحق:المدينيبنعليقالكما

)2(.يديهيرفعلممنيحصبعمربناللهعبدوكانعمر)1(.ابنحديث

تكبيرةعندالرفعأقواها:؛مراتبالصلاةفيالرفعأنريبولا

النهوضعندالرفع:ويليه،منهوالرفعالركوععندالرفع:ويليه،الافتتاج

الاحاديثتدبرومن.منهوالرفعالسجودعندالرفع:ويليه،الركعتينمن

أعلم.والله،ذلكلهتبينومراتبهاومخارجها

وبه،الاحاديثمقتضىهوولكن،الاختلافلاجلالترتيبهذاوليس

بينها.يجمع

بأسرها،باطلةليستورفعخفضيىكلفيالرفعأحاديثأنريبولا

ريبولا.الثلائةالمواطنفيالرفعكأحاديثوالشهرةالقوةفيوليست

يكنولممنه،والرفعالركوععنديديهيرفعلاكانمنالصحابةمنأن

03(.تقدم)ص)1(

32(.تقدم)ص)2(
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!ي!،النبيعنصحيحفيهوالرفع،الصلاةافتتاحعندالرفعيتركأحدفيهم

أعلم.والله،غيرهمنأقوىفهو،ألبتةشيءيعارضهولم

***
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فصل

بالرفع[الصلاةفأبطلغلامن]قول

منقولفيقابله،بالرفعالصلاةفابطلالسنةخلاففيغلامنوأما

منالعلمأهلوعندورسولهاللهعندأعذروهم،بتركهالصلاةابطل

مرو،عليهوداوم!م!م،النبيفعلهعمالخلوهاالصلاةأبطلوافانهم،أولئك

عندهمفجرى،بعدهمنأصحابهبهوأخذ،صلاتهفيبهيقتدواأنأمته

دونالكفينبطونوعلىالخد،دونلجبهةاعلىالسجودمجرى

فيهاالرفعفتعطيل؛المواطنهذهفيلليدينعبوديةولانهظهورهما،

عنالاعضاءمنغيرهاتعطيلمجرىفجرى،البدنبعضلعبوديةتعطيل

بأنبعضهموعاقبه،يرفعلممنعلىأنكرواالصحابةولان،العبودية

وجوبه.أمارةكلم!مالنبيمداومةولان،تركهعلىحصبه

وكذلكإ؟الرفعبتركلهاإبطامنبالقهقهةالصلاةإبطالينوقالوا:

بهالجهراتركوخلفائهعقيمالنبيعنصحالتيالتسميةبتركإبطالهااين

؟!الرفعبتركإبطالهامنقراءتها=عنهميصحولم

وسؤالوالسجود،الركوعفيالتسبيحبتركأبطلهامنوكذلكقالوا:

والاستفتاجالتأمينبتركأبطلهامنبل،السجدتين29[]قبينالمغفرة

اتبعه،ومنطاووسكقولالاخيرالتشهدفيالتعوذوترك،والاستعاذة

فيالاعتمادبتركبطلهاومن،لجبهةباالمصلىمباشرةبتركأبطلهاومن

عمدا،ثلاثأوالانتقالتكبيراتمنتكبيرةبتركأبطلهاومنالسجود،

=الاولالتشهدبتركأبطلهاومنعمدا،الثانيةالتسليمةبتركأبطلهاومن
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الأحاديثبدونعليها!ي!النبيومواظبةاليدينرفعفيالأحاديثفليست

الأشياء.هذهفي

وعنعنهتواتروقد،عليهيواظبع!ع!مالنبيكانبماالصلاةإبطالوأما

يعتنلمأنهبهظنبقائلهالظنأحسنوان!!العظائمفمنصحابه

ذلك.منالسنةتضمنتهماعلمولا،كتبهولاسمعهولالحديثبا

***
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فصل

وانتهائه[وابتدائهوكيفيتهبالرفعتتعلق]مسائل

ليكونذكرناها،وانتهائهوابتدائهوكيفيتهبالرفعتتعلقمسائلوهذه

.معناهفيكافياالمسألةهذهلاحكامجامعاالكتاب

فياليدينرفعأنأحمدعنالروايةلاتختلف:الأولىلمسالةا

أنهتاركهعلىيطلقوهل.ع!تماللهرسولسنةانهعليهيطلقالثلاثةالمواطن

:روايتانأحمدعنفيه؟للسنةتارك

رفعتركمنمحمد:بنجعفرروايةفيقال،للسنةتاركأنهإحداهما:

نعم)1(.:قال!يم؟النبيسننمنسنةتركقدأنهترىالصلاةفياليدين

فياليدينرفعتركعمنسألهوقد،العجلينصرأبيروايةفيوقال

أخشى:قال؟سنةتركقدأيكونرأسهيرفعوبعدماالركوععندالصلاة

.نحوهأوذلك

يكونالرفعتركمن:تقولسألهوقد-المروذيبكربيأروايةفيوقال

ع!ير)2(.النبيفعلعنراغب:نقولولكنهكذا،نقوللا:قال-للسنةتاركا

.(2002/):"لفروعا"فيبنحوها(1)

رجب.لابن3(70)4/":"الفتحوفي2(،00)2/":"الفروعفيالمروذيرواية)2(

النبيسنةعنرغبفقدالرفعترك"ومن5(:1/0)هانن":ابن"مسائلفيوقال

"!أصنعفما،رجلتاولفإنثبت،وأكثرعندنا"الرفع:الميمونيعنهونقل.ع!ه"

السابق.لموضعا،رجبلابن""الفتحانظر
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ذلك،اطلاقعنتوقفأنههذافظاهر)1(:"لجامعا"فيالقاضيقال

يعني،العبارةفيالاختيارطريقعلىهووانماالمنعطريقعلىهذاولمس

مني")2(.فليسسنتيعنرغبمن":قالء!م!مالنبيلان؛اللفطتحسين

وإلا!شم!ر.النبيلفطاتباعاحمدفاحبعنها،راغبا:السنةتاركفسمى

)3(.التاركهوالتحقيقفيفالراغب

تاركايكونالرفعتركإنلاحمد:قيل:للخلال"العلم"كتابوفي

ع!م.النبيفعلعنرغبقدولكنهكذا،تقللا:فقال؟للسنة

لا؟أمالبدعةاسمتاركهعلىيطلقهل:الثانيةالمسالة

تاركهبأنالقولأحمداطلققد:لهالكبير"لجامع"افيالقاضيفقال

خراساني:رجل39[]قسألهوقدموسىبنمحمدروايةفيفقال،مبتاع

لا:فقالعنه؟ينهونوقومالصلاةفياليدينبرفعيأمروناقوماعندناان

ع!هم)4(.اللهرسولذلكفعل،مبتاعإلاينهاك

عليه.البدعةاسمأطلقفقد

منهامنهقطعةكتب458()تالحنبلييعلىأبيللقاضي،الفقهفيالكبيرلجامعا(1)

ابنهقاله.والطلاقوالوليمةلخلعواوالصداقوالنكاحالصلاةوبعضالطهارة

العثيمين.ط-384()3/":الحنابلةفي"طبقات

عنه.[دثهرضيأنسحديثمن(1041)ومسلم(،05)63البخاريأخرجه2()

فيرجبوابن2(،00-991)2/":"الفروعفيمفلجابنهنامماباخصرنقله)3(

703-803(.)4/":"الفتح

وابن2(،00)2/":"الفروعفيمفلجابنونقلها323(،/1)":"العدةفيذكرها(4)

703(.)4/":"الفتحفيرجب
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ىرإذاكانأنهعمرابنحديثمنتقدممافيهوالوجه:القاضيقال

اليدينرفحولان،مبالغةوهذاحصبه)1(.الصلاةفييديهيرفعلامصثيا

لم":قال")2(خلافه"فيالمنذرابنقالهعليهاهمجمعالاحرامتكبيرةفي

واختلفوا،الصلاةافتتحإذايديهيرفعكان!شيمالنبيأنالعلمأهليختلف

مبتدعايكونفمنكرهعليهمجمعاكانوإذا".إليهيرفعالذيالحدفي

)3(.الاجماعلمخالفته

لا؟اميفعلهفلمبهأمرأوتركهمنيهجرهل:الثالثةالمسألة

قومايؤمرجلعنأحمدسئل"":العلم"كتابفيالخلالقال

:فقال،اليدينرفعمثللمجيوالنبيعنجاءتأحاديثصلاتهفييخالف

فلام!ك!يمالنبيعنأخبرتهإن:قال،ينتهفلمأخبرتهإن:قيل،وعفمهاخبره

".فاهجرهيقبل

ينهوناوقوم،الصلاةفياليدينبرفعيأمروناقومعندنالاحمد:وقيل

عمرابنوكانلمجيو،اللهرسولذلكفعل،مبتاعإلاينهاكلا:فقال،عنه

مرارا.تقدم(1)

.(2،7371)3/:"الاوسط"(2)

احمد:صنيععلىتعليقارجبابنوقال2(.00)2/:"الفروع"فيالقاضيكلامنقل)3(

نهيغيرمنتركهفيالمتاولفامامكروها،وجعلهالرفععننهىمنإلايبدعفلم"

منعلى(،مبتاع)إنهأحمد:قوليعلىأبوالقاضيحملوقد:قال.يبدعهفلمعنه

03(.4/7):"الفتح"بعيد"وهو.الاحرامتكبيرةعندالرفعترك
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)1(.يرفعلامنيحصب

لا؟امالصلاةتماممنانهالرفععلىيطلقهل:الرابعةالمسالة

فيفقالذلك،إطلاقجوازاحمدعنلجماعةانقل:القاضيقال

تماممنهو:الصلاةفيالرفعفيحسانبنلحسينابنأحمدرواية

إذاالصلاةفياليدينرفع:الحارثأبيروايةفيقالوكذلك.الصلاة

.الصلاةتماممنرفعوإذاركع

يرفع.لاممنأتمفهورفعمن)2(:إبراهيمبنإسحاقروايةفيوقال

المواضع.هذهفيالتماماسماطلقفقد

:فقال-؟الصلاةتماممنهو:سئلوقد-داود)3(أبيروايةفيوقال

بنمحمدوقال)4(.منقوصنفسهفيعنديهولكن،أدريلاالصلاةتمام

فيتقولما:"قلت)953(:"مسائله"فيأحمدبنصالحقالوقدقريبا.تقدمت(1)

لاوالمامومونالوتر.ويفصل،بامينيجهرو،الصلاةفييديهويرفعقومايؤمرجل

ويخرجالتفصيللحالالوترليتركأحدهمإنحتىيرضىمنومنهم،بذلكيرضون

الفقه؟اهليامرهماعلىيثبتأمالمامومينقوللىإيرجعانفترىالمسجد،من

رجلعنول!ألته"(:116)أيضاوقال."إليهميلتفتولاصلاتهعلىيثبتبل:فقال

ذلك،فعلإذاالرفضإليهوينسبونالصلاةفياليدينرفعفيهاينكرونبارضيبلى

بنلفضل1يضاورواها.ريهم"1يدولكنيتركلا:أبيقال؟الرفعتركلهيجوزهل

".النقصلىإوينسبونه"فيهاأنلاإ(769)3/:الفوائد[(بدائع"قيكمازياد

()2(1/05).

)3((235).

متغرض".":أخرىوفيداود،بيأمسائلمننسخةفيكذا(4)
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)1(.الصلاةتماممنهو:سيرين

وانماداود،ابيروايةفيذلكإطلاقعنتوقففقد:القاضيقال

صحتها؛تماممنوأنه،سيرينبنمحمديقولهمانحوعلىذلكعنتوقف

بذلك،القولعنأحمدفتوقفيعيد.تركهمن:قالأنهعنهحكيقدلانه

واستحبابوكمالفضيلةتمامهوالذيبالتمامالقولعنيتوقفولم

)2(.موضعغيرفيبهصرجقدلأنه؛وسنة

لىإبعضهاويضمصابعه،يمدأنلهيستحبأنه:الخامسةالمسالة

بيوأعنه)3(،الروايتينإحدىفيأحمدمذهبهذا.الرفععندبعض

الروايةفيحمدو)5(الشافعيوقال.واسحاقالمدينيبنوعلي)4(حنيفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4421)"صالح"مسائلفيالصحيحبسندهسيرينابنقولأحمدالإمامروى

2(:479/)":"الفتحفيرجبابنوقال2(.00-991)2/:مفلحابنالقاضيكلامنقل

عنه(،الصلاةتمام)منتسميتهوفي،صلاتهنقصتالرتركمنأنعلىاحمد"ونص

فيراهويهبنإسحاقوتوقف.سهواولاعمدابتركهيبطللا!نهخلافولا.روايتان

اهـ."الصلاةناقصالثوريسفيان:أقوللا:وقال(،الصلاة)ناقصتسميته

2(:21)""مسائلهفيداودأبووروى(.1/051):"انظر"التمام.عنهأصحهماوهي

لا".:قال؟كبرتإذاالأصابعنشرلىإ:أي،إليهتذهب:سئلأحمد"سمعت

الأصابمنشريسنأنه:الحنفيةكنبفيالذي":نصهمغايربخطتعليقالأصلهامشفي

فلمكيفيته"وأما(:1/991):الصناح"ح1"بدفيالكاسانيقال:أقول".فتأمل.الرعند

القبلة،بهمامستقبلاأصابعهناشرايديهيرفعأنهالطحاويوذكر،يةالروظاهرفييذكر

لامفتوحتينيرفعهماأنأرادبلكذلكوليس،الأصابمتفريجبالنشرأراد:قالمنفمنهم

2(.80)2/":عابدينابن"حاشيةوانظر".القبلةنحوالأصابمتكونحينمضمومتين

.للنووي3(70)3/:"لمجموعاو"،للماوردي(2/99):"ويلحاا"ينظر
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كان:قالهريرةأبيعنأحمدروىلماتفريقها،الافضل:الاخرى49[]ق

.(1)اصابعهنشركبرإذا!ك!ررالنبي

الفوائد":"بدائعفيقال،المسألةهذهفيأحمدقولببيانعنايةللمصنف)1(

افتتحإذااللهعبدأبارأيت:الترمذيلحسينابنأحمد"وقال(:-759769)3/

بنأحمدسمعتداود:أبووقال.أصابعهونشرأذنيهشحمهمنقريبايديهرفعالصلاة

لا.:قال؟كبرتإذاالاصابعنشرلىإتذهب:سئلحنبل

كانالذيالتفريقإليهيذهبلمالذيبالنشرأراداللهعبدأبالعل:حفصأبوقال

اليدين.مذهواخراإليهذهبالذيلنشر1وأولا،بهيقول

فياليدينرفععنأبيسألت(:مسائلهمنالمطبوعفيليس:)أقولصالحقالوقد

إذا!يخميدالنبي)كان:هريرةأبيحديثلىإأذهبكنتبنييافقال؟الاولىالتكبيرة

العربيةأهلفسألت،أصابعيأفرقفكنت،التفريقأنهفطننت(أصابعهنشركبر

وفرق،التفريقوهذا-مضمومةمداأصابعهأبيومد-النشروهذا،الضمهو:فقالوا

مدا.اليدينرفعفيالاتيهريرةأبيحديثساق"اهـثمأصابعهبين

خزيمةوابن)923(،الترمذيأخرجه.أصابعهنشركبراذا:هريرةأبيحديث:أقول

قال27(.2/):والبيهقي35(،1/9):لحاكموا(،)9176حبانوابن(،4)58

نسخة-المخطوطفيوليس!المطبوعفي)كذاحسنهريرةأبي"حديث:عقبهالترمذي

ابنعنلحديثاهذاواحدغيرروىوقد5(930/:التحفةفيالمزييعقلهولمالكروخي،

الصلاةفيدخلإذ[كانع!ت!دالنبيأن:هريرةأبيعنسمعانبنسعيدعنذئبأبي

هذافياليمانابنيحيىوأخطأ،اليمانبنيحيىروايةمنأصجوهذا.مدايديهرفع

أبووضعفه(،4185)لاحمد""مسائلهفيداودأبوضعفهلىاوأشار"اهـ.لحديثا

فيالبغويوضعفه،الترمذيعنهنقلهوالدارمي4(،58،)265""العللفيحاتم

703(.)3/":"المجموعفيو[لنووي92(،)3/":السنة"شرح
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الصلاةافتتحإذاع!يالهاللهرسولكان)1(:الحديثهذافيالخلالوذكر

اصابعه.وفرجيديهرفع

داودوأبوحمدأالامامرواهما:الاولالقولأصحابوحجة

فيدخلإذاكانانه:لمج!النبيعنهريرةأبيعنوالنسائيوالترمذي

يمانبنيحىحديثمنأصحهذا:الترمذيقالمدا)2(.يديهرفعالصلاة

خطأ)3(.وحديثه:قالالنشر(حديث)يعني

وكذلك.القبلةنحومنتصبةمستقيمةمبسوطةيضمهاوانقالوا:

فيابلغليكون،مضمومةمبسوطةالسجودحاليضعهاانلهيستحب

ثبتإن-"الاصابعنشر"فمعنىهذاوعلىقالوا:بهاهالقبلةاستقبال

"فرج:رواهومن)4(.الطيضدلانهتفريقها،لامدها-فيهالخبر

)1(

)2(

)3(

)4(

في)ف(.عليهابقىوعليها.ضربلكنهقال""الاصلفيبعدها

882(،)والنسائي(،042)والترمذي7(،)53داودوأبو(،401)79حمدأأخرجه

عن،ذئبأبيابنعنطرقمن.وغيرهم()1777حبانوابن(،)473خزيمةوابن

مختلفة.بالفاظبههريرةأبيعن،سمعانبنسعيد

الدارمي.الرحمنعبدبناللهعمدشيخهعننقلهثم،قاله

فيخزيمةابنذكروقد(.1)97(حاشية)صهذافيأحمدعننقلهسبقماانظر

راويوهوذئببيأابنعنعامر،أبيعنالاصابعمدصفة233(/1):"صحيحه"

يضمها-ولماصابعهبينيفرجولمبيدهعامرأبوواشار-هكذاقال"لحديثا

حكيم:بنيحيىلناوأشار(:خزيمة)ابنبكرأبوقال.ذئببيأابنأراناهكذا:وقال

باعدولاأصابعهبينيضمولمبالواسعليستفريجاأصابعهبينففرجيديهورفع

مدا"هرأسهفوقيديهرفعبينهما،
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بعضعبارةأنهوالظاهر،المشهورةالروايةفخلاف)1("أصابعه

.واعتقدهظنهالذيبالمعنى)2(الرواة

يجعلهماولاالقبلةجهةلىإكفاهيكونأنالمستحب:السادسةلمسألةا

صاحبذكرهوممن،والشافعيةأصحابناذلكعلىنص،أذنيهجهةلىإ

")3(.التتمة"

والاصابعبالكفينالاذنيناستقبالمنالعامةمنكثيريفعلهماوأما

القبلةيستقبلأنفينبغي،تقدمكمااليدينعبوديةالرفعفان،السنةفخلاف

،وسجودهركوعهفيبهماالقبلةيستقبلولهذا،بدنهبجملةيستقبلهاكمابهما

فيالساعديحميدأبيحديثفيكما،رجليهأصابعبأطرافويستقبلها

4(.")القبلةأصابعهبأطرافواستقبل"!ي:النبيصلاةوصفه

؟يكونمتىالرفعابتداءفي:السابعةلمسالةا

كان:هريرةبياعنالمقبريسعيدطريقمن727(0)"الاوسط"فينيالطبراروى(1)

الروايةههذهعنىالمؤلففلعل.أصابعهفرحصلىلمج!مإذاالنبي

كذلك.وهو"،الرواة"(:)فهامشفيوصححها"الرواية"(:و)فالاصل(2)

بنالرحمنعبدسعد،أبي،الشافعيةشيختاليفمن،الشافعيةفقهفيكتاب"التتمة")3(

أحكامعنالابانة"لكتابتتمةوهو(.478)تليالمتوالنيسابوريعليبنمامون

تكميله،عنالمنيةعاجلتهلكن(،164)تالفورانيالقاسمبيألشيخه"الديانةفروع

نسخةومنههـ.9421عاممصرفيمجلداتثلاثةمعهطبعالحدود.لىإفيهوانتهى

الشروحو"جامع585(،/)18:السير""انظر(62110)رقمالمصريةالكتبدارفي

للحبشي.8(834-/1):"لحواشيوا

.(1/562):لمعاد"ازادوانظر"(.42)صيجهتخرتقدم(4)
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)1(.انتهائهمعوينهيهالتكبيرابتداءمعيبتدئهأنهأحمدعنفالمنصوص

معيرفعهماأنهالشافعيعنوالمنصوص،المدينيبنعليمذهبوهذا

ذلكفيأصحابهوذكرمنه)2(،يفرغحتىمرفوعتينويثبتهماالتكبيرابتداء

.البغويوصححهأحدها،هذا)3(أوجهخمسة

وينهيهاليدينإرسالمعالتكبيريبتدئثممكبر،غيريرفعأنه:والثاني

انتهائه.مع

حذويديه"ويرفع:قالفانه،الشافعيمنصوصخلافوهو:قلت

فيوقال)4(،"ركبتيهعلىراحتيهويضعالتكبير،يبتدئحينمنكبيه

")5(.منكبيهحذوكبرإذايديه"ويرفع:الافتتاح

مغا.وينهيهماالتكبيرابتداءمعالرفعيبتدئ:والثالث

.الارسالانتهاءمعالتكبيروينهيمعاوالتكبيرالرفعيبتدئ:والرابع

9[]قه)6(الرافعيمنهمجماعةصححهالذيوهو:والخامس

.(138)2/:""المغنيانظر(1)

لمصنف1ذكرهاالتيللصفةمطابقاالنوويوجعله238(.)2/":"الامفيعليهنص)2(

اح.عن

23(.1/1):"الطالبينو"روضة3(،80)3/":"المجموعفيالنوويذكرها)3(

.نحوه(2252/):"لاما"(4)

.(2238/):نفسه(5)

للرافعي.(1/477):الوجيز"شرح"العزيزانظر()6
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فياستحبابولاالتكبير،ابتداءمعالرفعيبتدئانهوغيرهما:والنواوي)1(

الانتهاء.

رفعهماشاءوان)2(،التكبيرةمعرفعشاءإن:راهويهبنإسحاقوقال

لي.إأحبوهو:قالأرسلهما،ثمفكبراثبتهماثم

ع!م!ماللهرسولكان:قالعمرابنعن")3(الصحيحين"فيلماوذلك

نأأرادفإذايكبر،ثم،منكبيهحذويكوناحتىيديهرفعالصلاةلىإقامإذا

:وقال،كذلكرفعهماالركوعمنرأسهرفعواذا،ذلكمثلرفعهمايركع

الحمد".ولكربناحمدهلمنالله"سمع

ع!م!مالنبيأبصرأنهحجربنوائلعن)4("سننه"فيداودأبووروى

بإبهاميهوحاذى،منكبيهبحيالكانتاحتىيديهرفعالصلاةلىإقامحين

كبر.ثمأذنيه

رأىأنهحجر:بنوائلعنداودوأبوحمدأالامامروى:لحنابلةاقال

أوجه:خمسةالرفعاستحبابوقتفي":قال،لاول1هوالنوويرجحهلذي1وكذا،(1)

هووهذا.انتهائهمعوانتهاوهالتكبير1ءابتدمعالرفعابتداءيكونأنهو55أصحها

3(،80)3/":"المجموعانظر.نصهوذكر."..الامفيالشافعيقالالمنصوص

إنماالمؤلفذكرهالذيالقولوهذا.للنوويكلاهما(1/123):"الطالبينو"روضة

له.الرافعيتصحيحالنووفيحكى

992(.4/):""الفتحفيرجبابنبنحوهقولهوذكر"التكبير".)ف(:)2(

لمصنف.اللفطأقربمسلموسياق93(0)ومسلم)738(،البخاري)3(

(4)5(.)72
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التكبير*1(.معيديهيرفع!ك!م!رالنبي

افتتحلمجم!مالنبيرايت:قالعمرابنعنوالنسائيالبخاريوروى:قالوا

*2(.منكبيهحذويجعلهماحتىيكبرحينيديهفرفع،الصلاةفيالتكبير

التكبير.معيرفعهماكانعفيرالنبيان:أنسعن"*3(مسائله"فيحربوروى

التسويةبصفةالتخييرعندييقوىوالذي:تيميةابنالبركاتأبوقال

ترجيح.غيرمنبهماالسنةلورود؛الامرينبين

الرفع؟عندبيديهيبلغأنيستحبأينلىإ:الثامنةلمسألةا

أحمد*4(:عنرواياتثلاثفيه":القاضيقال

وفعله:قولهمنمواضعفيعليهنص،منكبيهحذويرفعهماأحدها:

لحديثالمنكبينلىإفأذهبأناأما:الاثرمروايةفيفقال؛قولهأما

كبرإذامنكبيهحذو:إبراهيمبنوإسحاقصالحروايةفيوقالعمر.ابن

.(427)ودداوأبو،(84881)حمدأ(1)

.(846)"لكبرىا"فيو،(687)ئيلنساوا،(873)ريلبخاا(2)

الطهارةمنأخرىقطعةوسجلتالنكاج،أثناءمنتبدمجلدفيمنهاقطعةطبعت)3(

النبوية.بالمدينةالاسلاميةلجامعةافيعلميةرسالةمنهالموجوداخرلىإ

بنالوليدروايةمنلحديثوا3(400/):""الفتحفيرجبابنالروايةهذهنقلوقد

الاوزاعي.منيسمعهلمالوليدأن:روايةوفي":رجبابنقال،الاوزاعيعنمسلم

اهـ.هذا"حديثهأحمدالاماماستنكروقد،الئقاتغيرعنمدلسوالوليد

.(551)3/:"في"الطبقاتيعلىبيأابنالثلاثالرواياتذكر(4)
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)1(.الركوعمنرأسهرفعوإذاركعواذا

يديهيرفعاللهعبدأبارأيت:المزنيصرمبنأحمدفقال؛فعلهوأما

منكبيه.يحاذيورفعخفضكلفي

الصلاةفيكبرإذااللهعبدأبارأيت:الانماطيمحمدبنلحسناوقال

وإذاذلك،مثلفعليركعأنأرادوإذا،منكبيهبهمايحاذيحتىيديهرفع

.الركوعمنرأسهرفع

واسحاق)2(.والشافعيمالكقالوبهذا

منمواضعفيعليهنص،اذنيهيحاذيحتىيرفعهما:الثانيةوالرواية

وفعله:قوله

موضعأيلىإ:لهوقيل-زياد:بنالفضلروايةفيفقال،قولهأما

الاذنين.فروعلىإ:قال-؟يديهيرفع

يرفعأينلىإالصلاةافتتحإذاسألهوقد-الحارثبيأروايةفيوقال

بهمايجاوزأنلهاختارالذي:وقال،أذنيهفروعلىإيرفعهما:قال-؟يديه

حتىيديهرفحانهع!يرالنبي69[]قحديثلىإفيهأذهب:وقالأذنيه،

حتىيديهرفعالصلاةافتتحإذااللهعبدأباورأيت:قال.أذنيهبهمايجاوز

مسائل"فيأيضاوجاء5(.1/0)":هانئابنو"مسائل)954(،"صالحمسائل"(1)

.(1)87"الكوسج

،(-2137138/):"لمغنياو"73(،)3/:"الاوسط"و(،2238/):""الامانظر(2)

.()187واسحاقلاحمدالكوسجومسائل
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اذنيه.بهمايجاوز

:فقال؟-الافتتاجعنديرفعأينلىإسألهوقد-حربروايةفيوقال

الحويرث.بنمالكحديثعلىالاذنينفروعلىإ

حتىيديهيرفع1(.)00أحمدرأيتزياد:بنالفضلفقال؛فعلهوأما

.الركوعمنرأسهرفعوإذا،ركعوإذا،الصلاةافتتحإذاأذنيهبهمايحاذي

،الصلاةافتتحإذاالصلاةفييديهيرفعأحمدرايت:طالبأبووقال

لىإرفعوربما،نيهاذفروعلىإ!حمدهلمناللهسمع":قالوإذاركع،وإذا

واسعا)2(.عندهالأمرورأيت،صدرهلىإرفعهماوربما،منكبيه

4(.)أذنيهبهمايحاذيحتى)3(يرفعاللهعبدأبارأيت:لحارثأبواوقال

000)5(...الروايةوهذه

مناللهعبدأبي]عنالروايةتواترت)6(:"الخلاف"كتابفيقال

لىإرفعهما]وإن،أذنيهيعنيفروعلىإإليهالاحبأن:و[فعلهقوله

تظهرا.لمكلمتان(1)

ية.1الروهذهنحونيالكرماحربعن313(4/):"الباري"فتحفيرجبابنوذكر)2(

الاصل.فيعليهاصحح)3(

234(.)مسائلهفيداودأبوايضافعلهمنونقله(4)

.كلماتخمسمقداربالاصلطمس)5(

ويسمى،يعلىبيأللقاضيأشهرها"،"الخلافبتسمىكتبعدةالحنابلةلعلماء)6(

جامعية.رسائلفيوحقققطع،عدةمنهوجدوقد."و"التعليقالكبير""الخلاف

37(.1)تالخلالغلام]لعزيزعبدبكرلابي"لخلافا"كتابوكذلك
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حنيفة.أبوقالوبهذاجائز،عندهفهو([)1المنكبين

لىإشاءوان،المنكبينلىإرفعشاءإنلخيارباأنه:الثالثةوالرواية

ومن،المنكبينلىإشاءمن:فقالطالبابيروايةفيعليهنص.الاذنين

ابنوروى،الاذنينفروعلىإ:لحويرثابنمالكروى.الاذنينلىإشاء

000)2(كلمامنكبيهيحاذيحتىعمر:

لأنه؛الخرقياختياروهو،عندهالفضلفيسواءأنهماهذافظاهر

فخير.")3(منكبيهحذولىأوإأذنيهفروعلىإيديه"ويرفع:قال

هماوكلا:قالثم،روايتانذلكفي:قالفانه4(،حفص)أبوواختاره

لحديث.اأصحاببعضقالوبهالمنذر)5(:بنبكرأبوقال.للسنةموافق

بقيممااستظهرتماولعله)ف(،فيوبياضالاصلفيطمسالمعكوفاتبينما()1

.السياقعليهأويدلالكلاماثرمن

الحديثين.تخريجمضىوقدتظهراهلمكلمتينمقدار)2(

(.المغنيمع-1/136)":مختصرالخرقي")3(

ائمةمن387()تلحنبلياحفصأبوالعكبرياللهعبدبنإبراهيمبنعمرهو:(4)

شرجو"،وأحمد"مالكبينلخلافاو""،المقنع"منهاتصانيفله،المذهب

علماءفيواخرالعميمين(.-ط192)3/":الحنابلةطبقات"انظر."الخرقي

بنأحمدبنعمروهو:،الوفاةوسنةوالكنيةالاسمفيالمذكورهذايوافقالمذهب

مسائلبعضشرجو"،"لمجموع"اله387()تحفصابوالبرمكيإبراهيم

(.العثيمينط273-)3/:"الحنابلةطبقات"انظر."الكوسج

يرقعأنرى"والذي73(:)3/:"الاوسط"فيوقال6(،/1):"الإشراففي")5(

حذاء=لىإيديهرفعمنعلىلثيءولاعمر،ابنلحديث؛المنكبينلىإيديهالمصلي
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انتهى."أميلعمرابنحديثلىإوأنا،حسنمذهبوهذا:قالثم

)1(.كلامه

عليهوأنكرها)2(،أقوالثلاثةالشافعيعنليالغزاحكىوقد:قلت

وبإبهاميه،أذنيهأعلىأصابعهبأطرافيحاذيأنومذهبه:قالواواحد،غير

منكبيه.وبكفيه،اذنيهشحمتي

الشافعي.قولمعنىوهذاقالوا:

إذاع!كانالنبيأن:الحويرثبنمالكروى:الاذنينأصحابقال

بهمايحاذيحتىيديهرفعركعوإذا،أذنيهبهمايحاذيحتىيديهرفعكبر

مثلفعل"حمدهلمناللهسمع":وقال،الركوعمنرأسهرفعوإذا،أذنيه

ذلك)3(.

عقيدالنبيرأىأنهحجربنوائلعنأيضا")4(صحيحه"فيمسلمرواه

أذنيه.حيال-وكبرالصلاةفيدخلحين-يديهرفع

وانالمنكبينلىإيديهرفعشاءإنبالخيارالمصلياصحابنا:بعضوقالهه.أذنيه=

اختلافمنهذايكونأنجائزإذ،مذهبوهذابكر:ابوقال.الاذنينلىإشاء

اهـ."المباج

المنذر.ابنكلامأي(1)

بهذاتفردليالغزاإن:الرافعيوقال(.للرافعيشرحهمع-1/475)الوجيز":"في)2(

3(.50)3/:"لمجموعا"وانظر.القول

.(51)صسبق)3(

.(61)صوسبق(104)(4)
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افتتحإذاكانلمجع!مالنبيأنعازببنالبراءعن)1(أحمد"مسند"وفي

ذنيه.حذوإبهاماهيكونحتىيديهرفعالصلاة

رسولرأيت:قالالزبيربناللهعبدعنايضاالمسند")2("وفي79[]ق

ذنيه.حاذتاحتىيديهفرفعالصلاةافتتح!ي!مالله

لاشتمالها؛المنكبينلىإالرفعروايةعلىراجحةالروايةوهذهقالوا:

قبولها.فيجب،زيادةعلى

:قالعمرابنعن")3(الصحيحين"فيثبت:المنكبينأصحابقال

ثممنكبيهبحذوتكوناحتىيديهرفعالصلاةلىإقامإذا!م!ماللهرسولكان

الركوعمنرأسهرفعوإذا،ذلكمثلرفعهمايركعأنأرادفإذايكبر،

الحمد".ولكربناحمدهلمناللهسمع":وقالكذلكرفعهما

قامحين!ي!مالنبيأبصرأنهحجربنوائلعنداود")4(ابيسنن"وقي

ثم،أذنيهبإبهاميهوحاذىمنكبيهبحيالكانتاحتىيديهرفعالصلاةلىإ

كبر.

فيقالأنهالساعديحميدأبيعنوالترمذيداود"بيا"سننوفي

الصلاةلىإقامإذاكان،بصلاتهعلمكمأنا:مجقي!النبيأصحابمنعشرة

)1(.)18678(

)2(.)99016(

12-13(.)صسبق)3(

)4(تقدم.
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)1(.صدقتقالوا:.منكبيهبهمايحاذيحتىيديهورفعقائما،اعتدل

صحيح.حسنحديث:الترمذيقال

فيوحديثهما،هريرةوأبو،عليالمنكبينلىإالرفعروىوفدقالوا:

داود")2(.أبيسنن"

لىإالروايةعلىوصحتهابقوتهاراجحةالنصوصوهذهقالوا:

ومسلم[)3(البخاري]اتفقولذلك،المدينيوابنإسحاققاله.الاذنين

الاذنين،لىإالرفع"صحيحه"فيالبخارييخرجولمبعضها،إخراجعلى

مسلم.بهانفردوإنما

فيحميدوأبوعمر،وابنهريرةوأبوعليلانهمأكثر،ورواتهاقالوا:

النبيمنموضعهموكان،الصحابةأكابرمنإنهمثم.الصحابةمنعشرة

ويعلام،غيرهممنوأضبطأحفظفيكونونأكثر،لهوملازمتهم،أقربع!مم

بنووائل،الحويرثبنومالكع!يم،فعلهعلىالغالبهونقلوهماأن

ملازمةلهمايكنولممكانهمالىإرجعاثمع!م!م،اللهرسولعلىوفداحجر

الصحابة.منعشرةفيحميدوأبيهريرةوأبيعمروابنعلي

عنأحمد")4("مسندففيذلك،فيالبراءوعنعنهمااختلفقدثم

24(.)صتخريجهسبق)1(

)2(،)744(.)738(

"البخارييتفقلم"فاثبتها:)ف(فيواجتهد،ائارهبعضوبدتالاصلفيمطموس)3(

المعنى.حيثمنولاالنسخةقراءةحيثمنلايوفقولم

)4((01885).
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فرفعفكبرالقبلةفاستقبل،يصليكيفلانظرن:فقلتع!م!مالنبيأتيت:وائل

منكبيه.حذوكانتاحتىيديه

كبرإذاكان!لمجم!ماللهرسولأن:الحويرثبنمالكعنأيضاوقيه*1(

حذو":للدارقطنيلفظوفي،أذنيهمنقريبايجعلهماحتىيديهرفع

".منكبيه

اللهرسولرأيت:قالعازببنالبراءعنمنصور"بنسعيدسنن"وفي

منكبيه.حذويديهورفعكبرالصلاةافتتححينع!م!م

عنالرواية89[]قتختلفولممهؤلاء،عنالرواياتفاختلفت:قالوا

[.أولىبهافالاخذحميد،بيو]وعليهريرممبيوعمرابن

جميعاتباعلىفالاو،الامرينكلا!م!مالنبيعنثبت:المخيرونقال

بعضهاالاحاديثلردوجهولا،الامرينبينالمصليوتخيير،الاحاديث

نواعوالوتر،وأنواع،والاستفتاج،الاذانأنواعبينيخيركما،ببعض

بالسنن.العملفيالواجبفهذاالتشهدات،

التعارضوعدمكلهاالرواياتبينلجمعايمكن:لجامعوناقال

ارادالاذنينفروعذكرومن،الاصابعاصولأرادالمنكبينذكرفمنبينها،

كذلكيديهرفعفمن،الكفوسطأرادالاذنينحيالذكرومنرؤوسها،

هذاوحكي.أذنيهحياللىوإمنكبيهلىواأذنيهفروعلىإرفعهمافقد

)1(.)53102(
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أعلم.والله.قريبوالامر(،)1وغيرهالشافعيعنلجمعا

فيهخلافولاسواء،والنفلالفرضفياليدينرفع:التاسعةالمسالة

)2(.التسويةالاصلإذ،بهالقائلينعند

لمنيستحبكماجالسا،صلىلمنالرفعيستحب:العاشرةالمسالة

)3(.والشافعيأحمدأصحاببهصرحقائماً،صلى

لانه؛بعدهبهياتلممحلهفاتحتىالرفعنسيإذاعشر)4(:الحادية

نسيإذاوكذلكنسيهما،إذاوالاستعاذةكالاستفتاجفهيمحلها،فاتسنة

سنةكلوكذلكبعدها،فيمابهيأتلمالاولالثلاثةالاشواطفيالرمل

محلها)5(.فات

فان،يمكنهمامنهفعلالمسنونالرفععن[)6(عجزاذا]عشر:الثانية

بالسنةياتيانيمكنلالانه؛جاوزهوانيديهرفععليهبزيادةإلايمكنهلم

فاغتفرت)7(.بزيادةإلا

.(2261/):"لمذهبابحر"في(205)تنيالروياذكره(1)

.(2913/):"لمغنيا"ينظر()2

3(.90)3/":و"المجموع923(،)2/:""الامانظر)3(

فيبخطهثابتهوكما،كذلككمابتهاالمصنفتعودوقدعشر""لمسائلاآخرلىإكذا(4)

."عشرة":والوجه."الهجرتينطرلق"

.(2381/):"لمغنياو"(،2252/):(لاما"نظرا(5)

أثبته.ماولعله،الاصلفيمطموس)6(

.(2913/):"لمغنياو"238(،2/)؟"الام"انظر)7(
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كانإذاوكذلك،الاخرىرفعيديهإحدىرفععنعجزإذاعشر:الثالثة

1(.)لىأوالمستحبففيالواجبفيسقطإذا[]عنهالمعجوزلان،أقطع

فييرسلهمافهلقائما،واعتدلالركوعمنرفعهماإذاعشر:الرابعة

كيف:لابيقلتأحمد:بنصالحقال؟بيمينهشمالهيأخذأوقيامهحال

مأشمالهعلىاليمنىأيضمعالركوعمنرأسهيرفعبعدمايديهالرجليضمع

)2(.اللهشاءإنذلكيضيقلاأنأرجو:فقاليسدلها؟

اختارفإن،والارسالالوضعفيمخيرانههذافظاهر:القاضيقال

اختاروان،الركوعقبلمافاشبهالصلاةفي)3(قيامحالةلانهاجاز؛الوضع

.لجلوسواالسجودحالةأشبه،الركوعبعدحالهلانهاجاز؛الارسال

انحطاطهعنديديهيرفعهلفسجد،سجدةقرأإذاعشر:الخامسة

:روايتانأحمدعنفيهللسجود؟

يقرأالرجلاللهعبدلابيذكرت:الاثرمقاليرفعهما.لا:أحدهما

يعرفه.فلمالسجود،أرادإذايديهويرفعالسجدة

فسجد،الصلاةفيوهوالسجدةقرأإذالاحمد:قلت:طالبأبووقال

4(.نعم)99[:ق1قال؟يديهيرفع

.(2/931):"لمغنياو"،(2/932):"لاما"(1)

6(.1)5"صالحمسائل")2(

".قيامه"(:)ف)3(

فييسجدأنأرادإذاحمدأ"رأيت:قالفعلهمن(524)""مسائلهفيداودأبوونقله(4)

ساجدا".هوىثماذنيهحذاءيديهرفعالصلاةفيالقرآنسجود
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الراتبكالسجود،الرفعلهيسنفلم]للسجود[تكبيرأنه:الاولىوجه

.الصلاةفي

فهي،الركوعقبلوذلك،القراءةمحلفي]تكبيرة[أنها:الثانيةووجه

القرانلسجودتكبيرولانه،الركعة]بإدراكه[تدركمحلفيمفعولة)1(

يستحبلاانهالشافعيأصحابومذهب.الصلاةكخارجفيهالرفعفسن

)2(.الصلاةفيالرفع

يديه؟يرفعفهلللسجود،وكبروفرغالوترفيقنتإذاعشر:السادسة

رفعيسجدأنوأرادالقنوتمنفرغإذاحمدأرأيتداود)3(:أبوقال

.الركوععنديرفعهماكمايديه

قنوتفييسجدأنأرادلمااللهعبدأباإن:سنديبن)4(حبيشوقال

يديه.رفعالوتر

فهوالقيامحاليفعلطويلذكرالقنوتأنهذاووجه:القاضيقال

عقيبالتكبيرفكذلك،القراءةعقيبللتكبيريرفعأنهئبتوقد،كالقراءة

.القنوت

)1()ف(:"معقولة"خطا.

السجود.لىإلهويافيترفعلااليدبانذلكوعلل63(/4):"المجموع"انظر(2)

.(474)داود"بيأمسائل")3(

ولهحمد،أأصحابكبارمن،سنديبنحبيش:وهو،تحريف""حنينو)ف(:الأصل(4)

93(.1/0):"الحنابلةطبقاتو"272(،)8/:بغداد""تاريخفيترجمته.مسائلعنه
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والاستسقاءالكسوفصلاةفياليدينرفعيستحبعشر:السابعة

يرفعمحمد:بنوجعفرالمروذي،روايةفيقال.لعيدين1ولجنازةوا

والاضحىالفطروكذلك،رأسهرفعواذا،ركعواذا،افتتحإذااليدين

الصلاةفيالسجدةقرأإذاأنهعلىطالبابيروايةفينصوقد،لجنازةوا

)1(.تقدموقد،يديهيرفعفسجد

تكبيرةكلمعيديهير[كانأنهعمر]ابنعن"سننه"فيالاثرموذكر

)2(.الشافعيمذهبوهذاوالعيد،لجنازةافي

سنةعنيسألهعباسابنلىإأرسلمروانأن)3(الدارقطنيوذكر

العيدين.فيالصلاةسنةالاستسقاءسنة:فقالالاستسقاء؟

العيدين.تكبيراتفياليدينرفعالصحابةعنثبتوقد

للعلماء:قولانفيه؟اليدينرفعللمرأةيستحبهلعشر:الثامنة

والاوزاعيمالكقالوبه،كالرجلذلكلهايسنأنهأحدهما:

حنبلروايةفيقالفانهعنه)5(،الروايتيناحدىفيواحمد)4(والشافعي

:قال؟-الرجليرفعكماوالسجودالركوعفيالمرأةترفع:سالهوقد-

السابقة.المسالةفي(1)

.(2923/):"لاما"انظر(2)

.(266/):"السنن")3(

.(2922/):"لاما"انظر(4)

.(2/931):"لمغنياو"(،1/451):"التمام"انظر(5)
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.(1ذلك)دون،كالرجلترفعولا،نعم

.والمرأةالرجلبينالمسويةالادلةعمومهذاووجه

فييهايدترفعكانتأنها:الدرداءأمعنمنصوربنسعيدوروى

منكبيها)2(.حذوالصلاة

فانهأحمد،عنالثانيةالروايةوهو،ذلكلهايسنلاأنه:نيالثاوالقول

ترفعالمرأةفي:حسانبنحسينبنوأحمد،موسىبنيوسفعنهنقل

.بأسفلافعلتفان،الرجلبلسمعناما:فقال؟رفعتوإذاركعتإذايديها

حقها؛فيمسنونايرهولمجائزا،فعلاراهانههذاوظاهر:القاضيقال

مسنونا.سمعناهما01[0]ق:أيسمعنا،ما:قاللاع!له

وأبو"جامعه"فيالقاضيذكرهاأحمدعن[)3(رواية]وهناك:قلت

دونترفعأنهاحنبلرواية:البركاتأبو[قال")4(،شرحه"في]البركات

وهو.)5(،..حنيفةوأبوحمادقالوبه:قال.الثدييننحو]إلى[الرجلرفع

السنة.هذهوحرمانهافيالتجامحذوريرفعلىإقربوالاقوالأوسط

مسائله""فيداودأبوقال.وجلوسهاالمرأةسجودفيقالهالتفريقمنونحوه(1)

لاحمد:قلت.فخذيهاتضم:قالتسجد؟كيفالمرأةعنأحمدسالت"36(:0)

لا"ه:قال؟الرجلجلوسمثلفجلوسها

هذا.منأتمبسياقعياشبنإسماعيلطريقمن2()485شيبةأبيابنأخرجه)2(

.3(6)صوتقدم

أئبت.مالعله،كلمتينبمقدارطمس)3(

به.التعريفسبق،الهدايةشرحهو)4(

.الثوري:وتحتملمطموسةكلمة)5(
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فإذا،تصليسيرينبنتحفصةرأيت:الاحولعاصمقالوقد:قلت

ثدييها)1(.عنديديهارفعتركعت

فيالرجلتخالفالمرأةأن:الرفعلهايستحبلممنوحجة

،قراءةولابتكبيرصوتهاترفعولاتفترشولاتجافيلاولهذا،الهيئات

اليدين.رفعفكذلك

،يطولوالافتراشفيالتجازمنبأنهذاعنأجاباستحبهومن

وهذابدنها،سائرحركةبمنزلةفهوجدا،يسيرفانهاليدينرفعزمنبخلاف

أعلم.والله،أرجح

هذاعلىيقفعساهلمن-الاعتذاربعدالقدرهذاعلىولنقتصر

العلمحقعنالصوارفوكثرة،العزماتوتشتت،البضاعةبقلة-الكتاب

للعلممعادهذهمنوكل،المعارضاتوكثرةالاعوانوقلة،وموجبه

،الشطانومننفسيفمن؛وزللخطأمنالكتابهذافيكانفما.ولطلبه

المانوهووحدهاللهفمن؛صوابمنفيهكانوما.ورسولهمنهبريءوالله

أقصدولم،لاسبابهلميسروالابوابه،والفاتح،عليهوالمعين،لهوالملهم،به

لحق،اعنيصدانفإنهما،الهوىواتباعالتعصبدونلحقانصرةإلافيه

ويخرجان،مقتهويوجبان،ورسولهاللهعنويبعدانالاجر،ويحرمان

والعصبية.الاهواءأهلفيويدخلانه،النبويةالوراثةدرجةعنصاحبهما

2(.094)شيبةأبيابنأخرجه(1)
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القولمنويرضاهيحبهلماإخوانناوسائريوفقناأنالمسؤولوالله

)1(.العالمينربللهوالحمد،مجيبقريبإنه،والهدىوالنية،والعمل

!!!

الدينشمسالعلامةالامامشيخناتاليفاليدينرفعكتاب"تم:الاصلتمةخافي(1)

بفوائدهاللهأمتع،الجوزيةقيمبابنالمعروفالزرعيبكرأبيبنمحمداللهعبدأبي

حلببمدينةوسبعمائةأربعينسنةشعبانمنتصفالاثنينيومفي،عنهاللهورضي

.الاسلامبلادوسائرلىتعااددهحرسها

الذيالمؤلفأصلمنورقاتخمسدونوهومنهايسيراإلاالنسخةهذهونقلت

."بهوقوبلت،بخطه

حصلفإنجدا،البياضكثيرةنسخةعلىوتصحيحامقابلة"بلغآخر)ف(:فيوجاء

."1338سنه.التصحيحقليعد،البياضمنسالمةنسخة
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العامةالفهارس

اللفظية.الفهارس+1

العلمية.الفهارس+2





اللفظيةالفهارسأولا:

الاياتفهرس-

الأحاديثفهرس-

الاثارفهرس-

الأعلامفهرس-

الأشعارفهرس-

الكتبفهرس-





الاياتفهرس

ياتلأا

البقرةسورة

(51!)9البيناتمنأنزلنامايكتمونأئذينإن>

(1<)39فئنةلاتكونحتىوفتلوهم>

النساءسورة

(!)95والرسولالىاللهفردوهشىءٍفيتنازعتم>فان

<)77(أيديكملهمكفوآميلالذينإلىالمتر>

<)83(قلتلالاإلشيطنالاتبعتم>

النورسورة

<)63(امره-عنيخالفونالذينفليحذر>

الماعونسورة

(4<)للمصلينفويل>

الإخلاصسورة

(1<)احداللههوقل>

303

الصفحة

188

235

131

،93،41،42،43011

43

112

43

401





الأحاديثفهرس

لحديثا

ماءمنبدلوغ!يمالنبيأتي

يصليكيفلانظرن:فقلتءلمجيمالنبياتيت

فخففإماماكنتإذا

القبلةع!مماللهرسولاستقبل

-يخيمرسولعهدعلىةامراستنكرهت

ساجدوهوربهمنالعبديكونماأقرب

ثلاثةكناإذا!لخم!ماللهرسولأمرنا

ع!رواللهرسولبصلاةأعلمكمأنا

جمماللهرسولسالطارقبنسويدلهيقالرجلاأن

يتوضاولملحماكل!يخم!ماللهرسولأن

يرملواانمرهم!ك!اللهرسولأن

صالحرجلعمربنعبداللهإن:قالءلمجيماللهرسولأن

لرجلقال-!يواللهرسولأن

القيءذرعهمن:قالكلييراللهرسولأن

الصلاةافتتحاذاكان!م!ماللهرسولأن

يديهرفعكبرإذاكان!م!ماللهرسولان

الصلاةافتتجإذ]يديهيركان!اللهرسولأن

كبرإذايديهيرفعكان!ك!م!ماللهرسولان

تكبيرةكلعنديديهيرفعكان!م!اللهرسولأن

!لخم!مللنبيقالعمروبنالطفيلأن

503

الصفحة

215

192

915

217

5

61

924

216

184

917

902

75

178

12

192

16

18

22-23



لحديثا

غ!يمالنبيأتواوأصحابهعوفبنعبدالرحمنأن

العلمينتزعلااللهإن

تعاقبنيفلابشرأناإنما

كلت!ماللهرسولتعهدعلىخرجتامرأةأن

أرضالهأقطعع!تمالنبين

جنابةأصابتهرجلاأمرع!يمالنبيان

المناسكتقضيأنحاضتلماأمرهاغشررالنبيأن

وعتقتبيعتلماخيرهاعيهمالنبيأن

أيديكمرافعيأراكمليما:قالتع!ت!مالنبيأن

يديهرالصلاةافتتجإذاكان!شيمالنبيأن

المكتوبةلىإقامإذاكانع!ممالنبيأن

يديهرفعكبرإذاكان!م!مالنبيان

التكبيرمعيرفعهماكانع!ت!مالنبيأن

الاستسقاءفييديهيرفعكانع!م!النبيان

الغرربيععننهى!تمالنبيأن

كبرالصلاةفيدخلحين!مالنبيرأىأنه

الركوععنديرفعهماعيهمالنبيرأىأنه

الافتتاجعنديديهرفعغ!يمأنه

رجلجاءإذع!هالنبيمعلقاعدنيا

خمسعلىالاسلامبني

التسليموتحليلهاالتكبيرتحريمها

فرقةوسبعينبضععلىأمتيتفرقت

603

الصفحة

42

115،235

001

217

213،218

66

018

177

901

016،928

288

284

181

61،،283،288928

87

43

214

235

،63182

127



لحديثا

ليلةذاتء!اللهرسولخرج

أيدينارافعوونحنب]لنبيعلينادخل

السفريطيلالرجل-لجم!مالنبيذكر

ولدهااعتقها:فقال!ك!النبيعندإبراهيمأمذكرت

التكبيرافتتجإذا!كنرواللهرسولرأيت

الصلاةافتتجءلجإذااللهرسولرأيت

يديهفرفعالصلاةافتتجعىمماللهرسولرأيت

كبرالصلاةافتتجحين-!راللهرسولرأيت

كبرإذايديهيرفع!كنرواللهرسولرأيت

أنفهعلىيسجد!كنرواللهرسولرأيت

يصلي-كلي!واللهرسولرأيت

!بالنبيلىإجاءتالوليدامرأةرأيت

يديهرافعاع!يمالنبيرأيت

الصلاةفيالتمببيرافتتج-لجيمالنبيرأيت

كبرإذاصلاتهفييديهرفع!لخم!مالنبيرأيت

كبرإذايديهيرفعىلجيمالنبيرأبت

ع!م!ماللهرسولالجعفييزيدبنسلمسأل

حلقت:فقالرجلسأله

أصليرأيتمونيكماصلوا

وعمربكروأبيع!اللهرسولحلفصليت

رجلفقالع!يمالنبيمعصليت

هرةفيامرأةعذبت

703

الصفحة

201

185

58

،23،47،4894،157

928

192

918

215

26

201

201

284

263

46

216

018

261،926

29،211

216

915



لحديثا

فكبرفقامجم!اللهرسولعلمنا-

يتيممانلجنباامر!شانهالنبيعن-

احدكميؤمنلا:قالانهمج!ي!النبيعن-

إسرائيلبنوهلكتما:قالأنهلمجيمالنبيعن-

والرميلحلق1والذبحفيلهقيل!شانهالنبيعن-

الصلاةفيدخلإذاكانانه!رالنبيعن-

الصلاةجاءإذايديهيركانأنهمجشيشالنبيعن-

الركوععنديديهيرفعكانانه!يخمالنبيعن-

يسارهوعنيمينهعنيسلمكان!ك!طانالنبيعن-

راسهرفعلماانهئكشيطالنبيعن-

بالفضةالفضةعننهىانه!لمجمالنبيعن-

رجلايما!يمالنبيعن-

الرضاعفيالتحريم!يمالنبيعن-

زادفيمازكاةلا:الورقزكاةفيئمالنبيعن-

التكبيرتحريمها:الصلاةفي!يخمالنبيعن-

مواطنسبعةفيإلالايديترلا:قال!شيمالنبيعن-

الكرمتقولوالا:قال!يخمالنبيعن-

والدهمنلولديقتصلا!ش:النبيعن-

ركعتينركعتينالصلاةفرضت-

دراهمخمسةالماشينفي-

ليصلي!يماللهرسولقام-

النبي!لىإالمسلمينبعضفقامعاماالمطرقحط-

803

الصفحة

56

66

018

028

،36221

63

165

96

185

183

186

182

99

217

185

183

186

61

301



لبشا

بعثالمدينةأهلعلىقطع

الصلاةفيدخلإذالمج!اللهرسولكان

ركعإذالمخي!اللهرسولكان

الصلاةافتتحإذاغماللهرسولكان

يديهرفعالصلاةلىإقامإذا!لجبناللهرسولكان

يديهجعلللصلاةكبرإذا!حاللهرسولكان

والانصارالمهاجرونيليهانيحبغ!مطاللهرسولكان

منكبيهحذويديهيرفع!ي!اللهرسولكان

ركعكلمايديهيرفع!اللهرسولكان

تكبيرةكلمعيديهيرفع!لخيماللهرسولكان

الركعتينفيفامإذا!يخيمالنبيكان

اصابعهنشركبرإذا!يمالنبيكان

يديهيرفعلمجيطالنبيكان

قراءةصلاةكل

المعتوهطلاقإلاجائزالطلاقكل

راعكلكم

رجلانفاتاه!لخيماللهرسولعندكنت

كلطالنبيخلفصليناإذاكنا

الجمعة!م!النبيمعنصليكنا

يلينيالذيالصففيكونوا

إسرائيلبنيأمريزللم

الدهرتسبوالا

903

الصفحة

235

263،267

75

028

4،2،257،283928

17،222

221

701

21،254

9،256

927

46

915

181

915

217

112

86

151

124

915



لحديثا

الساعةتقوملا-

وكذاكذاتكونحتىجهنمتمتلئلا-

الدائمالماءفيحدكميبولنلا-

والنهىالاحلاماولوامنكمليليني-

يديه!لخ!يرالنبييترما-

متيفلبسسنتيعنرغبمن-

التكببرفييديهرفجمن-

الصلاةفييديهرفعمن-

يهبرالقرانفيقالمن-

القبلةأصابعهبأطرافواستقبل-

يعودلاثمالصلاةافتتجإذايديهير-

***

031

الصفحة

76

158-915

186

401

275

601

116

281

23



الاثارفهرس

الصفحةالأثر

201(إبراهيمبنمحمد)يدعو!كلا!النبيرأىمنأخبرني

913()الشافعيالنجمفمالكالاثرجاءإذا

021(وعلي)معاذالغسلوجبفقدالختانالختانجاوزإذا

138()الشافعيشيءعلىالمدينةأهلمتقدمرأيتاذا

76مسعود()ابنبأهلكاستلحقي:لامرأتهالرجلقالإذا

46مسعود()ابنصلاتكتمتفقدالتشهدقضيتاذا

85(سيرينبن1ولحسن)ايديهفليرفعللصلاةأحدكمكبرإذا

118)عمر(السننأعداءالرأيأصحابصبح

05مسعود()ابنءلجماللهرسولصلاةبكمأصليألا

02الاشعري(موسى)أبوطاللهرسولصلاةأعلمكمألا

913()النسائيالقطانويحىومالكشعبة:رسولهعلمعلىاللهأمناء

76مسعود()ابنفواحدةنفسهااختارتإن

43عبدالعزيز(بن)عمربالمدينةعليهالنؤدبكناإن

-178917الصالميفطرالقيءيرىلاكانهريرةأباأن

182(عباس)ابنالعصرصلاةالوسطىالصلاةن

34،88191،()نافعيديهرفعالصلاةاستقبلاذاكانعبداللهأن

78التكبيرأولفييديهرفععلياأن

48الركوعفييديهيرفعكانعمرن

242عبدالرحمنبن)عبداللهقتادةأبيلىإأرسلالحكمبنمروانأن

مالك(بنكعب

412(شهاب)ابنالعلممنانسلخواإنماوالنصارىاليهودأن

113



الأثر

أنس(بن)مالكوأصيبأخطئبشرأناإنما

)الشعبي(الآثارتركتمحينهلكتمإنما

عبدالعزيز(بن)عمرسنةمعلاحدرايلاإنه

)أبوقلابة(يديهوركبرصلى1إذالحويرثبنمالكرأىأنه

(العنبري)شهابلحوضاسورعنهريرةأباسألأنه

عمر()ابنشارداجملااشترىأنه

عمر()ابنعمرسلمحينلاذكرإني

سلمة(بن)شقيقيتأر:يقولمنومجالسةإياك

خثيم(بن)الربيعهذاحرماللهانلشيء:الرجليقولأنإياكم

مسعود()ابنيتأروأرأيتإياكم

)عمر(الرأيوأصحابإياكم

)الشعبي(والمقايسةإياكم

الصديق(بكر)أبوتظلنىسماءوأيتقلنيأرضأي

)عمر(الدينعلىالرأياتهموا،الناسيها

حنيف(بن)سهلرايكماتهموا،الناسايها

عوف(بنعبدالرحمنبنسلمة)ابويكبرتفتيأنكبلغني

مسعود()ابنطلاقهاالامةبيع

جبل(بن)معاذولدهانصيبمنتعتق

عيينة(بن)سفيانالعلمهلمشاورةالرأياجتهاد

مسعود()ابنيتيمملاالجنب

عائشةمعتطوفوهيامرأةحاضت

)وكيع(سمعتنيفاالراياحذر
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الصفحة

125

013

122

87

182

902

123

122

912

118

013

116

117

012

123

66

122

122

66

018

132



الأثر

()الزهريتمضيالسنةدعوا-

(الاحول)عاصمكبرالصلاةافتتحإذامالكبنانسرابت-

)عاصميديهارفعتركعتفاذاتصليسيرينبنتحفصةرايت-

(.الاحول

عطاء(بنعمروبنمحمد)عشرةمعالساعديحميدأبارأيت-

(سليمانبن)عبدريهالصلاةفييديهاترفعالدرداءأمرايت-

عتيبة(بنلحكم)اافتتحهاإذاالصلاةفييديهيرطاووسارأيت-

(حمزة)أبوركعإذايديهيرعباسابنرأيت-

)عطاء(يرفعونوجابراسعيدباوالزبيربن1وعباسابنرأيت-

دثار(بنمحارب)كبرالصلاة]فتتح1إذعمربنعبداللهرايت-

()طاووسالصلاةفييهمأيديرفعونوعبداللهوعبداللهعبداللهرأيت-

زيد(بن)عبدالرحمنالمعوذتينيحكعبداللهرأيت-

الزبير()أبويديهرقامحينعمرابنرأيت-

دئار(بنمحارب)الركوعفييديهيرعمرابنرأيت-

()الدراوردبد!اللهرسولمسجددخلتنيأمتاميفيرأيت-

(الزهريالمصعب)أبويديهيرأنسبنمالكرايت-

وهب()ابنورفعخفضكلفييديهيرفعأنسبنمالكرايت-

صبيح(بن)الربيعركعإذايديهر1مجاهدرايت-

رمح(بنمحمد)المنامفيلمجي!النبيرأيت-

()الاعرجركعإذايديهيرهريرةابارايت-

المديني(بن)عليالمسلمينعلىحقالايديرفع-

)عمر(بدعةالصلاةفيالايديرفع-
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الصفحة

123

35

792

246

،3536

491

32

35

98،291

،37191

81

98،291

09،256

913

916

916

19

913

32

918

701



الصفحةالأثر

018ارميأنقبلزرت

017(الحكمبنعبد]ددهبنمحمد)الشافعيعلىيدعوأشهبسمعت

42-5426عطاء(بنعمروبنمحمد)عشرةفيالساعديحميدأباسمعت

243(جريج)ابنعمرابنأنيزعمنافعاسمعت

013(القاضي)شريحقياسكمسبقتالسنة

592(عباس)ابنالاستسقاءسنة

013()الشعبيبالقياستوضعلمالسنة

911)عمر(ورسولهاللهسنهماالسنة

168عبدالعزيز(بن)أشهبيسنةموتهقبلانسبنمالكصحبت

701)مجاهد(سنتينعمرابنخلفصليت

84431،461،391،)الاسود(يديهيرفعفلمعمرمعصليت

122)عطاء(يديهيرفعفكانعنهاللهرضيهريرةابيمعصليت

38()الشافعيالقرانيكرهكانمسعودبنعبدالله

921عمر()ابنادريولا،ماضيةوسنةالماطق،اللهكتاب:ثلاثةالعلم

521(حنيفة)ابورايهذاعلمنا

421()الاوزاعيمضىمنباثارعليك

401الركوععنديديهيرفعكانأنهانسعن

91الزبير()أبوالتكبيرعنديديهيرفعكانانهجابرعن

692منصور(بن)سعيدالصلاةفييديهاترفعكانتانهاالدرداءأمعن

701رسولفعلهسدءهذا:فقاليديهيرفعرجلارأىأنهالزبيرابنعن

لمجميم

41-4415سوار(بن)اشعثتكبيرةأولفييديهيرفعكانانهالشعبيعن

314



الصفحةالأثر

28(عبيدة)أبواليربوعفيحكمأنهعبداللهعن

38()الشافعياليتيمماليزكيكاننهعبداللهعن

401بن)عبدالرحمنالوترمنركعةاخرفييقرأكانأنهعبداللهعن

بيه(سودعن

28)مسروق(الصفاعلىلبىأنهدثه1عبدعن

-471148)عاصم(يديهيرفعكانأنه:عنهاللهرضيعليعن

07الاولادمهاتأعتقنهعمرعن

،88552،256،،51)نافع(الصلاةفيدخلإذاكانعمرانهابنعن

58،2264

98291،)نافع(يديهورفعكبرعمرانهابنعن

29391،مجاهد()ركعإذايديهيرفعلمنهعمرابنعن

168(مصعب)أبوعمرابنحديثعلىيديهيرفعكانأنهمالكعن

916(نافع)ابنالمصلييرفع:قالماللشعن

19)الليث(يديهيرفعكاننهمجاهدعن

07وبيعهاالمصاحفشراءكرهأنهمسعودابنعن

022()الاعرجيديهرفعكبرإذاكانأنههريرةبيعن

141(المسيببن)سعيدالسمنفيتقعالفارةفيهريرةأبيعن

22(المكي)ميمونوقلتعباسابنلىإفانطلقت

09(جريج)ابنلىالاوالتكبيرةأنأبلغكملعطاءقلت

132(سيرين)ابنشؤمالقياس

13()الحسنمراوحيديهمكانماع!هاللهرسولأصحابكان
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الصفحةالأثر

،92،33،801)الحسنأيديهميرفعونع!م!ماللهرسولأصحابكان

901،491،591(هلالبنحميد

441جبير(بن)سعيدالشعبيومنهمالقريةهذهسرجعبداللهأصحابكان

441(إسحاق)أبويهمأيدلايرفعونعليصحابوعبداللهأصحابكان

23لزبير(1)أبويديهرفعكبرإذاجابركان

81-82()هبيرةالعطاءيعطيناعبداللهكان

18يزيد(بن)عبدالرحمنيكرهعبداللهكان

301(عثمان)أبوالقنوتفييديهيرفععمركان

913(معين)ابنخلقهعلىاللهحججمنمالككان

13(عياشأبيبن)النعمانزينةشيءلكل:يقالكان

134،412(المبارك)ابنالنعمانجانبلىإأصليكنت

041(عبداللهبن!ك!)مصعباللهرسولمسجدفيمالكمعجالساكنت

301(النهديعثمان)أبوالناسيؤموعمرنجيءكنا

138)مالك(التكبيرمنشيءفياليدينرفعأعرفلا

013()مسروقبشيءشيئاأفيسلا

96مسعود()ابنوالدرهمينبالدرهمبأسلا

126(حنبلبن)أحمدالرأيفيينظرأحداترىتكادلا

76مسعود()ابنبائنطلاقيكونلا

185)عمر(الوالدمنللولدلاقصن

77مسعود()ابنالرصيفعلىأجلسلئن

912زيد(بن)جابرجابريا:فقالعمرابنلقيني

31134،135،عمر()ابنزينةشيءلكل

316



الأثر

سيرين()ابنأهيبأحديكنلم-

عبدالله(بن)جابراللهرسوللطريقألزممنهمأحديكنلم-

عامر(بن)عقبةحسناتعشرإشارةبكلله-

عامر(بن)عقبةحسنةاصبعبكلله-

عامر(بن)عقبةحسناتعشرإصبعبكلله-

المسيب(بن)سعيدالجنةأهلمننهلاحدشهدتلو-

طالب(أبيبن)عليبالرأيالدينكانلو-

مسعود()ابنبعدهلذي1وإلاعامليس-

(عباس)ابنطلاقلمضطهدولالمكرهليس-

مسعود()ابنالماءمنالماء-

)مكحول(الشعبيمنماضيةبسنةأعلمرأيتما-

)مجاهد(يديهرافعاعمرابنيترما-

الزبير(بن)عروةإسرائيلبنيأمرزالما-

)الشعبي(مسعودبنعبداللهمنصاحباأفقهكانما-

)الشافعي(الرأيفيينظرالذيمثل-

مسعود()ابنبالخيارفهومصراةابتاعمن-

الاشعري(موسى)ابوعلمعندهكانمن-

)مجاهد(المكايلةعنالخطاببنعمرنهى-

(عباس)ابنالامةهذهاللهنهى-

مسعود()ابنللسجودادمبنعظامهيئت-

انس(بن)مالكضربتنيالوددتدثهو-

)عمر(اللهرسولرأيكانإنماالناسيهايا-
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الصفحة

117

021

134

135

31

902

012

128

181

65

145

88،142

123

126

96

012

128

43

77

125

118



الأثر

)حميد(اثاركمتحتسبونالاسلمةبنييا-

مسعود()ابنقوموييقىالعلماءيذهب-

(مهرانبن)ميمونحيادامماالرسوللىإيرد-

***
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الصفحة

224

121

131



الأعلامفهرس

الصفحةالعلم

621لاجريا

132إسحاقبنإبراهيم

2348،05،571،158،بشاربنإبراهيم

6596،التيميإبراهيم

171شاكربنإبراهيم

32،98291،،91طهمانبنإبراهيم

051،151مرزوقبنإبراهيم

98291،791،276،المنذربنإبراهيم

76602،مهاجربنإبراهيم

،55،66،67،680،7،71،72،73،75،7608،.45النخعيإبراهيم

،81،84،29،49431،461،051،151،521،

791166،،12،2228

7،74911،051،كعببنبيأ

34،53،284،392592،الاثرم

925285،المزنيأصرمبنحمدأ

79حرببنحمدأ

277692،حسانبنالحسينبنأحمد

،5354،،3744،45،47،48،،26،03،3233،34،حنبلبنأحمد

،55،57،58،760،9،39،59،69901،126،127،

134،471،161،163،165،173،091،691،791،

931



الصفحةالعلم

102،512،712،522،032،132،232،372،942،

352،552،752،952،472،572،672،772،782،

972،082،822،832،482،582،682،982،092،

292،392،492،592،692

961،175خالدبناحمد

69الزبيرياحمدابو

916سعيدبناحمد

126سنانبناحمد

175هاشمبنعبدالملكبناحمد

226238،،44،48،501،951عديبناحمدابو

916أحمدبنمحمدبناحمد

147يونسبناحمد

7277،الأحوصأبو

02قيسبنالأزرق

611،441اسامةابو

1،84،8431،441،722إسحاقابو

58.09،901،175،691،277،284ابراهيمبنإسحاق

29إسرائيلبنإسحاق

278،283،285092،،0،3.3709راهويهبنإسحاق

152عبداللهبنإسحاق

87يونسبنإسحاق

061سرائيلإ

032



الصفحةالعلم

88502،أوش!بيأبنإسماعيل

301جعفربنإسماعيل

76خالدأبيبنإسماعيل

201عبدالملكبنإسماعيل

32،34،660،7،75،9794،186،عليةابنإسماعيل

35،85531،91،20،22122،،61،17عياشبنإسماعيل

232معبدبنإسماعيل

401،431،641،521،661،102يزيدبنالاسود

233،532الاسودبو

852،62،461،591،942،052،الساعدبدأسيدأبو

441سواربنأشعث

681،961،017،171،173،174،918عبدالعزيزبنأشهب

56،67،0،71،7.72،75،770،81،8111،021،151،227الاعمش

أمامةأبو

"591"26،35001،301،401،501،015،153،،818،مالكبننس

11،212،2،223،224،228،263،264،267،268284

254592،،13.1،2،94.05501،112،124،918،791الاوزاعي

051معاويةبنإياس

911الانصاريأيوبابو

223،25556،2،265،266268،،851،121،السختيانيأيوب

22الهاشميمحمدبنأيوب

321



الصفحةالعلم

،51،91،42،52،62،92،4،35،36،337،38،44،64،55ريلبخاا

65،75،85،83،68،87،88،98،19،39،69،99،401،501،

801،111،211،511،021،921،141،641،651،161،261،

461،081،831،981،091،291،391،491،591،691،791،

102،402،502،902،212،312،412،022122،422،532،

242،642،252،352،552،852،482،092

2343،64،48،571،951،13،21،26،9260،27،عازببنالبراء

،9280،92192

915بردةابو

257،284692،تيميةابنالبركاتابو

الاسلميالحصيببنبريدة

915بردةأبيبنعبداللهبنبريدة

66،177بريرة

081بشرأبو

121بكربنبشر

015151،عمربنبشر

015بكرةابو

138حزمبنبكرابو

922923،خيثمةبيبنأبوبكر

126داودبنبكرابو

،84911،128،141،431،441،471،016،شيبةابيبنبكربو

091،263

322



الصفحةالعلم

،7،89،72،47،57،28،28،49،59،611،711،لصديقابكرأبو

641،002،112،122

17،222هشامبنلحارثابنعبدالرحمنبنبكرأبو

،85،88،19،29421،431،191،291،391،491،عياشبنبكرأبو

591

187المنذربنبكربو

87471،50،2602،702،النهشليبكرأبو

62بهز

75941،142،248،،28،3144،،9،11،21،23،27البيهقي

،89،44،1،6178،17،2182،92،214،2542،942،الترمذي

028،928،092

111طرفةبنتميم

001،401ثابت

791ثورأبو

912فلدبنجابر

901،111،112سمرةبنجابر

،27،32،35،361،6،63،86101،451،،818،91،عبداللهبنجابر

183،01،213،21،22،225227

213مطربنجامع

16صخربنجبار

97جحيفةأبو

323



الصفحةالعلم

،3624،09،471،581،951،091،191،،9،13،17جريجابن

22،243،2265

04،961،091،791()الطبريجريرابن

223922،،74،19791،لحميدعبدابنجرير

233234،صالجبناحمدجعفرابو

86،274،592محمدجعفربن

301ميمونبنجعفر

051(عمرانبن)نصرجمرةابو

711،121جندلأبو

75البستيحاتمأبو

،49،59501،471،531،561،163،174،،54الرازيحاتمابو

40،20،23238

277،285286،احمد(اصحاب)منلحارثاأبو

201حازمابو

84،29،،2844،0،552،،8،901،11،18،91،عبداللهابولحاكما

،39،59،89491،10،2142

142المقرئحامدأبو

54،49،69،601،551،571،50،260،26،22238حبانابن

-186187العنبريشهاببنحبيب

492سنديبنحبيش

24حجاج

101الصوافالحجاج

324



الصفحةالعلم

491،602،236المزيلحجاج1أبو

91،23النهديمسعودبنموسىحذيفةأبو

284286،الكرمانيحرب

127عثمانبنحريز

86801،231،491.591،691،،92،31،33،34،3758،البصريلحسنا

248924،الحربنالحسن

262الحسنأبيبنالحسن

65الربيعبنالحسن

512فلادبنلحسنا

132عليببنالحسن

الخلالعلي=بنالحسن

طالبأبيبنعليبنالحسن

84.85،86431،152،166،491،عياشبنالحسن

185الانماطيمحمدبنالحسن

92.33،37،09191،691،مسلمبنالحسن

54،76،08،88،19421،291،391،227،حصين

76حصينأبو

02عبداللهبنحطان

6718،حفص

81012،902،عنهااللهرضيحفصة

792سيرينبنتحفصة

81السلميعبداللهبنحفص

325



الصفحةالعلم

213عمربنحفص

287لحنبلياإبراهيمبنعمرحفصأبو

01491،لحجبيأسلمبنالحكم

66،72،89،99471،016،491،20،2227،،01،46عتيبةبنالحكم

27خالدبنحماد

8،34101،171.265،زيدبنحماد

51،91،0،2001،012،112،155،255سلمةبنحماد

55،07،73،4914،2692.سليمانأبيبنحماد

166الحماني

3299،()القصابحمزةأبو

81،301،401،021،051،451،422.632،67،2268()الطويلحميد

،75061،261،461،591،236،،842،52،27،الساعديحميدبو

14،2542،642،742.842،942،052،152،

25،2532،452،572،852،632،462،672،

182،928،092،192

26،92801،165،491،591،هلالبنحميد

75الزبير(بن)عبداللهلحميديا

232592،692،إسحاقبنحنبل

،39801،125،132،134،181،182،183،النعمانحنيفةأبو

186،11،241،2،278،287692

86حيانابو

235حيوة

326



الصفحةالعلم

67الصلتبنخارجة

84عبداللهبنخالد

287الخرقي

18،44،481،422خزيمةابن

53عثمانبنخطاب

53،4.5،55،23254،24،25،275،276028الخلال

173خيثمةابو

224،192592،،57،69501،601،541،156،،44،45،94الدارقطني

22،44،45،69156،016،178،791،30،2،992،232،،17داودأبو

،924،256،257،261،277،278،028،283،928،092492

471،481،166داودبياابن

97132،هندبيأبنداود

101،931لدراورديا

47اءلدردابوأ

9،2،35،36901،591،692الدرداءأم

14ذئببيابن

502الذهبي

282الرافعي

37ربعي

122خثيمبنالربيع

3319،29،صبيحبنالربيع

66021،رجاءأبو

421الرجالبياابن
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الصفحةالعلم

75911،رافعبنرفاعة

23145،2257،،1،2551الغسانيقضاعةبنرفدة

33عبادةبنروج

44،301،822زائدة

31الزبيدي

32،339،829،101،451،291،522،622،722،822،،91الزبيرأبو

173،174بكاربنالزبير

84431،521،166،عديبنالزبير

العوامبنالزبير

97حبيشبنزر

34132،الدمشقيزرعةابو

501،551،163،171،172،174،402الرازيزرعةابو

33إسحاقبنزكريا

532،283النواويزكرياابو

402الساجييحيىبنزكريا

،21،31،71،0،394،85.501،601،811،231،421الزهري

141،981،091،902،012،222،442،642،452،

552،652،263

46،84معاويةبنزهير

الصدائيلحارثابنزياد

243الخطاببنعمربنزيد

727،47،ثابتبنزيد

328



الصفحةالعلم

91،232الحباببنزيد

23قد1وبنزيد

9647،وهببنزيد

66الجعدأبيبنسالم

،92،03،94،52،58،29918،091،،12،41عمربنعبداللهبنسالم

191،691،90،2،254،255،256،263،264

،266268

34السدي

171معاذبنسعد

756،95،وقاصبيأبنسعد

44(لجوزجانياإسحاق)أبوالسعدي

07()القداحسعيد

235تليدبنسعيد

92،116.144691،جبيرسعيدبن

7،35،5969،243،الخدريسعيدأبو

فلدبنسعيد

243العاصبنسعيد

916عثمانبنسعيد

73941.14،2262،عروبةبيأبنسعيد

117صدقةبيسعيدبن

681،918،30،2227مريمبيأبنسعيد

11،601،141،90،2228المسيببنسعيد

932



الصفحةالعدا

92131،018،186،091،46،2،192692،،16منصوربنسعيد

225سفيانبو

71،72،73،77،78،،246،48،94،05،1،545،الثوريسفيان

.81،82،8439،،59101،161،541،571.581،

161.891،،227،232.923042

15عبدالملكبنسفيان

،47،4894،0،5،74،97،82122،912،157،،13.46عيينهبنسفيان

158،915.016،918.091،90،201،2،225228،227

الفارسيسلمان

023(الفضل)بنسلمة

245شبيببنسلمة

123،242عوفبنعبدالرحمنبنسلمةبو

47كهيلبنسلمة

216الجعفييزيدبنسلمة

96التيميسليمان

34022،حرببنسليمان

94،155نيالشاذكوسليمان

62المغيرةبنسليمان

87حنظلةبنسليم

001حرببنسماك

1،636جندببنسمرة

012حنيفبنسهل

033



الصفحةالعلم

7،25،26591،الساعديسعدبنسهل

6979،،59مصعببنسوار

12-1234سعيدبنسويد

612طارقبنسويد

86سيار

،65،66،680،7،73،83131،261،134،138،،44،47الشافعي

913،017.171،791918،.1،25،253،278،282،285

،288،292،492592

34شبل

031القاضيشريح

35،67915.شريك

،660،7،72،73.74،7689،99،،3344،64،47،،01شعبة

101،441،471،941،051،151،491،20،226،2228

،96،73،97،84121،013،131،431،441،،6768،الشعبي

541،661،791.227،44،2542

13،58حمزةأبيبنشعيب

65،07،82012،123،سلمةبنشقيق

22ربهعبدشهابأبو

284392،حمدأبنصالح

61،531،91،2122،222كيسانبنصالح

131.155محمدبنصالح

29صدقة
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الصفحةالعلم

592"392"872"631،731،862لبطابو

916عمروبنأحمدالطاهرأبو

232السرحبنالطاهرأبو

،01،92،1،3،33،374،809،29،99،241،741،191طاووس

491،691،202،562،272

521،321،241،431،741،051،151،531،261،561،616الطحاوي

101عمروبنالطفيل

76(مصرف)بنطلحة

عنهاللهرضياللهعبيدبنطلحة

241حبيببنطلق

8،52،66001،101،201،012،124،018،183،عنهااللهرضيعائشة

902وائلبنالعاص

53،792الاحولعاصم

451،162،45،2،252257مخلدبنالضحاكعاصمابو

،8709،471،481،502.،5556،.15،52.53،45كليببنعاصم

60،2256

77عبدةبنعامر

942العقديعامرأبو

815()الدوريعباس

25164،48294.20،25152،سهلبن(عياش)أوعباس

116حميدعبدبن

97112،412،لبابةأبيبنعبدة

332



الصفحةالعلم

51،98،611،291،322،452،552،652،262،632،267لاعلىاعبد

51،2612وائلبنلجبارعبدا

،2375،24،246247،،161،162،163،164جعفربنالحميدعبد

1،25،252257

101سعيدبنربهعبد

3563،عميربنسليمانبنربهعبد

1،5،52،534،5،56،74،75،76،77،78،84152الاسودبنعبدالرحمن

32،87101،402،0،2212،2222،،11،61الاعرجعبدالرحمن

127نفيربنجبيربنعبدالرحمن

15،171حاتمبيأبنعبدالرحمن

،14830،240،2502،،11،12،10،1147الزنادبيبنعبدالرحمن

60،2702

691سابطبنعبدالرحمن

235شريحبنعبدالرحمن

724،عوفبنعبدالرحمن

،23،46،48،67،96،157،915016،ليلىبيبنعبدالرحمن

33،34،77،78،81138،471،163،691،232،مهديبنعبدالرحمن

35الوكيعيعبدالرحمنأبو

126يحىبنعبدالرحمن

0،818يزيدبنعبدالرحمن

301المحاربيعبدالرحيم

9،611،091،102،432،562(ني)الصنعاعبدالرزاق

333



الصفحةالعلم

148سلمةبيأبنعبدالعزيز

28الجزرندعبدالكريم

223،922238،،74261،571،،944،45،55،أحمدبنعبدالله

55،65إدرش!بنعبدالله

051بكربنعبدالله

72البياضيجابربنعبدالله

911جعفرابيبنعبدالله

201داودبنعبدالله

9،2691ديناربنعبدالله

242الانصاريرباحبنعبدالله

148رجاءبنعبدالله

58،،8،9،22،270،3،31،33،35،3744،48،الزبيربنعبدالله

،74،760،9701،901،291،591،691،928

35،98291،زيادبنعبدالله

57سلمةبنعبدالله

34،88148،صالحبنعبدالله

الصفارعبداللهأبو

22طاووسبنعبدالله

82،،22،26،31،32،35،36،3742،43،،711،عباسبنعبدالله

09،79،89،99،701،611،121،561،177،917،

018،181،182،184،185،186،191،591،112،

21،21،22،23143،265،2926592
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عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

لله

لله

لله

لله

لله

لله

لله

لله

لله

لله

لله

الصفحةالعلم

242مالكبنكعببنعبداللهبنعبدالرحمن

12عميرعبيدبن

92،171691،عثمان

43زبربنالعلاء

402المدينيبنعلي

26،03،31،32،33،34،37،82،،701،12،41،15،عمر

،84،88.98،09،19،29،59،79،89،99701،128،

134،135،137،141،421،471،167،168،017،،174

175،176،181،182،918،091،191،291،391،491،

591،20،280،290،201،21،2112،2،243،253254،

،255،256،258،263،264،265،266،267،926،027

،275،276،283،284،287،288،928،092،192592

7،27511،412،591،العاصبنعمرو

254الليثيعمير

11،481،402الفضل

242قتادةابي

231،232،233،،22،31911،135،165،172،لهيعة

،234236

57،،13،0،2،92،33،35،36،37،3844،15المبارك

501،601،271،441،134،551،691،412،

1،22،922،23548،2052

242عقيلمحمدبن
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العلم

المسنديمحمدبنعبدالله

عروةبنيحىبنمحمدبنعبدالله

مندهبنعبداللهأبو

موسىبنعبدالله

الزبيرينابنعبدالله

الصائغنافعبنعبدالله

الهمدانيعبداللهأبو

وهببنعبدالله

الاشبيلييربوعبنعبداللهابو

المقرييزيدبنعبدالله

أبجربنعبدالملك

الليثبنشعيببنعبدالملك

عمروبنعبدالملك

سعيدبنعبدالوارث

سفيانبنعبدالوارث

18،531،45الثقفيعبدالوهاب

مسعود(بنعبدالله)بنعبيدةأبو

أحمدبنعبيدةأبو

لجراحابنعبيدةأبو

حميدبنعبيدة

رافعأبيبناللهعبيد

عميرعبيدبن

الصفحة

25،03،691

124

241

67

173

،916،173174

69

235

236

235

،84،143152،166

17

25،924

،223262

168

،1،223،224،256،263266،267،268

،7482

168،916

7

122

11،87،402

،36،221254،257
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الصفحةالعلم

،92،88،98291،691،4،25،255256،،13،51عمربناللهعبيد

،261،264،267268

112القبطيةبناللهعبيد

924حكيمبيبنعقبة

27،74،75،08،82201،266،عنهاللهرضيعفانبنعثمان

96،301()النهديعثمانبو

57،8568.،44،47،48الدارميسعيدبنعثمان

16256،شيبةبيبنعثمان

235صالحبنعثمان

31135،عجلانابن

33،262263267،عديأبيابن

201ثابتبنعدي

231،442الزبيربنعروة

،89،9،2،33،3509،99،131،581،951،018،رباحبيابنعطاء

691،1،22،233265

122السائببنعطاء

621،163،641،247خالدبنعطاف

5969،العوفيعطية

7،27134،135،عامربنعقبة

415مكرمبنعقبة

13،091خالدبنعقيل

561،915العقيلي

337



الصفحةالعلم

42،001(عباسابنلى)موعكرمة

33عماربنعكرمة

،56،67،07،75،97،29101..524.555،،15وائلبنعلقمة

13،241،218،2،262263

126الاسيوطيعليأبو

01،491الجعدبنعلي

922الجنيدبنعلي

92691،الحسينبنعلي

27،07،74،83،86،87201،701،021،،711،طالبأبيبنعلي

4،41،471،481،161،165،182،186،302،

40،250،270،214،243،24،245،24258،

،926،0270،92192

253258،،162الطبريعليأبو

،03،374،4.58،09101،901،،12،41المدينيبنعبداللهبنعلي

91847،1،691،791،40،290،2،223،923

،027،278.282092

99مسهربنعلي

015232،معبدبنعلي

032مهرانبنعلي

57الزرقيخلادبنيحمىبنعلي

01،491لجبارعبدابنعفار

ياسربنعمار

178الحكمبنعمر

338



[لعلم

عنهاللهرضيالخطاببنعمر

رلاحبنعمر

الصفحة

،70،1،27،92،36،67،68،07،73،74

،75،97،82،83،84،85،29،49،59

،301،701،117،118،911،128،143

،146،152،165،166،185،391،491

،591،102،202،302،602،902،211

243

22،156

عبدالبربنعمرأبو

عبدالعزيزبنعمر

حصينبنعمران

عمرانبيبنعمران

عميربنعمران

الحارثبنعمرو

حريثبنعمرو

ديناربنعمرو

الزرقيسلممبنعمرو

نيلشيبا1عمروأبو

الفلاسعليبنعمرو

مرةبنعمرو

مهاجربنعمرو

47،65،17،1،118،125،126،013،135،168

،916،171،172،175،176،918،091021،921

،92،34122،691

66

،125132

78

235

118

،42،74،158،915691،902

242

74

،39،147،156402

75،227

34

933



الصفحةالعلم

61الهيثمبنعمرو

21131،155،قتادةبنعمير=حبيببنعمير

712.حبيببنعمير-الليثيقتادةبنعمير

001،012،018نةعوأبو

66)الاعرابي(عوف

127الاشجعيمالكبنعوف

98291،255،،51الوليدبنعياش

31135،الفهريعبداللهبنعياض

164،47،248،294،2052مالكبنعبداللهبنعيسى

016ليلىبيبنعيسى

03691،موسىبنعيسى

127يونسبنعيسى

288ليالغزا

33471،491،202،،01غندر

158الأزديالفتحأبو

601لجوزيابنلفرجأبو

285286،قلادبنالفضل

201مرزوقبنالفضيل

2548،294،2512،سليمانبنفليح

137،138،171،174،175،176،791القاسمابن

168أصبغبنقاسم

922923،البغويالقاسمأبو

034



محمدبنالقاسم

يعلى()ابوالقاضي

قبيصة

قتادة

الأنصاريقتادةأبو

النعمانبنقتادة

سعيدبنقتيبة

القطانابن

القعنبي

القعيسأبو

قلابةأبو

سعدبنقيس

عبادبنقيس

سعيدبنكعب

الكلبي

كلثومام

سعدبنالليث

الماجشونابن

ماجهابن

إسماعيلبنمالك

الصفحةالعلم

92،،33691

572،782،492،692

301

،3324،941،691،822،142،262،267

،742،52،62،161،261،631،461،591،142،

242،342،442،542،152،252،632،462

542

22،101

161،261،631،622

521

183

51،121

92،691،122

0،3691

69

342

31،4،35،388،19،29،301،461،191،791،

222،622،722،123،142

75

61،91،12،22،231،551،651،922

35

341



الصفحةالعلم

،88521،921،137،138،913،041،621..21أنسبنمالك

631،681،961،017،117،172،173،174،175،

176،182،183،188،918،091،791،302،112،

،226،231،285592

،27461،481،941،591،70،2802،،751،الحويرثبنمالك

،263،264،267،286،287،288192

228مغولبنمالك

601السلميأحمدبنالمامون

912مجالد

88،19،9701،128،421،391،691،102،،92،3343،جبربنمجاهد

9809،291،562،4،26267.دثاربنمحارب

101،118ابراهيمبنمحمد

324،7،75421،022،222،922،442،،13إسحاقبنمحمد

601العكاشيإسحاقبنمحمد

401،54،294،2256بشاربنمحمد

55،39،4959،السحيميسياربنجابربنمحمد

262جحادةبنمحمد

126الانباريجعفربنمحمد

226المدائنيجعفربنمحمد

113الحسنبنمحمد

226،925،261،263،264268،حزمبنمحمدبو

0،2154،155،922الرازيحميدبنمحمد

342



الصفحةالعلم

126خليفةمحمدبن

243محمدرافع

923رمحبنمحمد

43،238سعدمحمدبن

0،3301،691سلامبنمحمد

277278،،92،33،34،3758.171،132،691،سيرينبنمحمد

022الصلتبنمحمد

255الصنعانيعبدالاعلىبنمحمد

69،89،99001،،44ليلىبيابنعبدالرحمنبنمحمد

256265،الخشنيعبدالسلامبنمحمد

923العلويحسنبنعبداللهبنمحمد

017،171،175،791الحكمبنعبداللهبنمحمد

74256"لمحاربي1عبيدبنمحمد

501عكاشةبنمحمد

171لبابةبنعمربنمحمد

246،247252،،164طلحةبنعمروبنمحمد

24،161،162،163،164،237،923،241،245،عطاءبنعمروبنمحمد

،246،247،248،924،025،251252،257

401عبداللهأبوالبعليالفتجأبيبنمحمد

09،256فضيلمحمدبن

87قيسمحمدبن

262265،المثنىبنمحمد
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الصفحةالعلم

8،25،591،924252،مسلمةمحمدبن

232معاويةبنمحمد

35،36،37122،مقاتلبنمحمد

275موسىبنمحمد

441،791المروزينصربنمحمد

47922،الذهلييحمىبنمحمد

18،91فياضبنيحيىبنمحمد

64يوسفبنمحمد

53،45،4،25،274592المروذي

592مروان

242الحكمبنمروان

201مريمبو

35001،301.مسدد

67،68،82181،112،912،013،مسروق

121،228مسعر

66،،05،15،52،45.55،56،95.06،16،63،46،65مسعودابن

67،68،96،0،7،71،72،73،74،75،76،77،7897،

0،8،81،82،8329،49،401،011،121،281،921،

441،941،051،151،251،651،891،991،802،902،

212،132،182،912،162،926،072

051الانصاريمسعودأبو

البدريمسعودبو

344



العلم

،16،52،61،84،85،86،101،201،901،142

،791،402،216،217،222،225،227،235،237

عليبنمسلمة

مسهرابو

رافعبنمسيب

و]ضحبنالمسيب

المسيبي

الزبيريمصعبابو

الزبيريعبداللهبنمصعب

مطرف

جبلبنمعاذ

ئي1الدستوهشامبنمعاذ

)الضرير(معاويةابو

سفيانابيبنمعاوية

صالحبنمعاولة

قرةبنمعاولة

سليمانبنمعتمر

مشعرابو

معمر

معمرأبو

مغيرة

القزازعيسىبنمعن

345

،916،173

،7،27،33

،262

،65،68،96،07،712

،33،691

،13،98

،125،017

الصفحة

143،161

،288092

013

34

77،111

501،601

124

174،918

،73175

012،122

263،267

،7،7708

42،246

158

08

223،255

07

091،228

015

66،67

174،291



الصفحةالعلم

89،99مقسم

92،541،691مكحول

201،611مليكةأبيابن

53،2258المنذرابن

68،71،73،7428،منصور

001،021إسماعيلبنموسى

،36021،451،551،951،،791،0،227،الاشعريموسىأبو

183.591،1،22922

228انسبنموسى

302سلمةأبيبنموسى

442يزيدبنعبداللهبنموسى

11،471،40،250،244،2246عقبةبنموسى

22المكيئميمون

131،112مهرانبنميمون

925الميموني

92،32،33،34،53،88،98،29،99،،41،15عمر(ابنلى)مونافع

912،137.173،918،191،291،691،1،21243،

،254،256،258.264،265،266،267268

116الجمحيعمربننافع

3343،691،012،نجيحابيابن

،39،59،69913،531.551،561.581،791،،45النسائي

60،2،22543،2،262،267،028284

263267،عاصمبننصر

346



الصفحةالعلم

472العجلينصرأبو

33741،491،،01لتضر1بو

228أنسبنالنضر

061شميلبنالتضر

265السعديكثيربنالنضر

123نضرةأبو

92،31135،691،عياشبنالنعمان

8،9810،1291،الفضلبنمحمدبو]لنعمان

201،112نعيمابو

201حكيمبننعيم

62(قاسم)بنهاشم

18هبيرة

22هبيرةابن

،32،36101،201،601،211،131،411،،761،17،27.هريرةأبو

141،531،581،951،641.178،917،184.186،187،

591،91،2122،222،432،927،028،092،192

الدستوائيهشام

عروةبنهشام

عماربنهشام

بشير()بنهشيم

زلاد()بنهقل

الهيثم

914

،34،37124،302

16-17،21

،32،48،54،67،68،96،76،97،08،59،915

246،252

254

08

347



الصفحةالعلم

،27،87641،051،591،12،213،2412،،761-8،حجربنوائل

،262263،.267،283،288،92809،2192

515وارةابن

142الواقدي

622ورقاء

221،916وضاجابن

،53،45،57،1،7،8119،89،99،111،132،441،061وكيع

13،2412

201(عقبة)بنالوليد

32168،174،918،مسلمبنالوليد

،31181،911.121،421،281.013.135،168،،11.12وهبابن

961.171،172،174،918،791،40،290،2،232235

051،151جريربنوهب

916مسرةبنوهب

148الوهبي

165،223خالدبنوهيب

33.55،57،84431.166.ادمبنيحى

17.531،222ايوببنيحى

164241،بكيربنيحى

33121،،13الانصاريسعيدبنيحى

238،9230،24252،،301،401.131،161،691القطانسعيدبنيحتى

132الطائفيسليمبنيحى

902سليمانبنيحى

348



الصفحةالعلم

132الوحاظيصالجبنيحمى

67عبادبنيحمى

2-14242قتادةأبيبنعبداللهبنيحمى

916عمروبنيحمى

178كثيرأبيبنيحمى

،03،37،44،45،48.55.58،09،59،39،69501،معينبنيحمى

،901،913،152،157،161،163،166،173،291

،691،791،302،402،223،224،225،922،023

،237،923254

201
موسىبنيحمى

76وثاببنيحمى

92691،()التميمييحمىبنيحمى

173الاندلسييحمىبنيحمى

44المحاربييعلىبنيحمى

082يمانبنيحمى

022إبراهيمبنيزيد

164حبيببيأبنيزيد

97571،951،061،،2354،46،47،48،94،05،فلادبيأبنيزيد

132ربهعبدبنيزيد

12-1212عميرةبنيزيد

164محمدبنيزيد

73791،هارونبنيزيد

934



العلم

سفيانبنيعقوب

اليمانابو

يوسفأبو

عديبنيوسف

موسىبنيوسف

يونسابن

إسحاقبيأبنيونس

عبدالاعلىبنيونس

)الأيلي(يزيدبنيونس

***

035

الصفحة

223،241

58

692

138

،72،77،78016

،138،168916

13،501،601،118،091،902



الأشعارفهرس

البيتصدر

أمتوإنأموتأنرجالتمنى

مضىالذيخلافيبقىللذيفقل

أخبارمحمدالنبيدين

مصيبةفتلكيدريلاكانفإن

351

القافية

وحدبأ...

قد...

...آثار

...اعظم

الصفحة

017

126-127



الكتبفهرس

الصفحةالكتاباسم

56الاممسعود=بن1وعلياختلاف

56عبدالبرلابنالاستذكار

171عبدالبرلابنالانتقاء

مسعودو]بنعلياختلاف=الام

24،2642للبخاريالكبيرالتاريخ

281ليللمتوالتتمة

491،602للمزيالكمالتهذيب

226238،حبانلابنالثقات

54،2942الترمذيجامع

172وهبلابنلجامعا

452للخلاللجامعا

275692،للقاضيلجامعا

286للبيهقيالخلاف

276الأوسطالمنذر-لابنالخلاف

72للبيهقيالخلافيات

83641،918،091،022،،52،6،255للبخارياليدينرفع

592الاثرمسنن

928الترمذيسنن

56،2،283928،092داودبياسنن

46،2192منصوربنسعيدسنن

61،91،1،2،22123ماجهابنسنن

243النسائيسنن

352



الصفحةالكتاباسم

257692،البركاتلابيالهدايةشرحفيالغايةمنتهى=الهدايةشرح

تيميةابن

85018،الصحيح

81خزيمةابنصحيح

،4،2511،641،641،412،235،53،2552البخاريصحيح

58،2092

61،1،6901،40،2612،172،52،2237،288مسلمصحيح

283928،،51،238،042الصحيحان

75حبانلابنالصلاة

15حاتمابيلابنالعلل

35للخلالالعلل

275276،للخلالالعلم

915عديلابنالكامل

138لمدونةا

284نيالكرماحربمسائل

277داودبيامسائل

274المروذيمسائل

53،2277هانئابنمسائل

21516،2،21718،2،231،928092،،26165،أحمدمسند

84421،016،شيبةأبيابنمصنف

142مندهلابنالصحابةمعرفة

173،174،176مالكموطأ

***

353





العلميةالفهارس:ثانيا

الققهمسائلفهرس-

الأصولمسائلفهرس-

لمولفاعليهاتكلمالتيالأحاديثفهرس-

الحديتيةالفوائدفهرس-

فيهمالمتكلمالرواةفهرس-

المتنوعةالفوائدفهرس-

لمصادرافهرس-

لموضوعاتافهرس-





الفقهمسائلفهرس

لصفحةالةلمساا

186الكثيرالماءنجاسة-

184الخمينعلىالمسح-

184الضحكمنالوضوء-

184النارمستمماالوضوء-

7-8!م!مالنبيعنالرفعروواالذينالصحابةذكر-

26-27الصحابةمنالايديبرفعقالمنذكر-

-691791لسلفوالتابعينمنالايديبرفعقالمنذكر-

-441145يديهيرفعلاكانممنجماعةذكر-

-31134135-32،وحكمتهالصلاةفيالايديرفعمعنى-

401-001الايديرفعفيهاغ!يمالنبيعنوردالتيالمواطن-

401حديثااربعينالايديرفعفيهاالتيالاحاديثتبلغ-

802"الايدي"رفعفيلحويرثابنمالكحديثألفاظبينلجمعا-

253-258ذلكفيوحجتهالاربعةالمواطنفيالرفعراىمنقول-

256فيالسجدتينمنالقيامعنداليدينرفعلروايةالمؤلفتثبيت-

عمرابنحديث

925-261ورفعخفضكلعنداليدينرفعاستحبمنمسالة-

26-1268الاحرامتكبيرةعندالرفعيجابإمسالة-

266منهوالرفعالسجودعنداليدينرفع-

926271-واجباكلهالرفعراىفيمنمسالة-

027الصلاةفياليدينرفعمراتب-

357



لمسالةا

بأسرهاباطلةليستورفعخفضكلفياليدينرفعأحاديث-

الايديبرالصلاةابطلفيمنمسالة-

للسنة؟تاركأنهالثلاثةالمواطنفيالرفعتركمنعلىيطلقهل-

البدعة؟اسمعليهيطلقهلالرفعتركمن-

يفعله؟فلمبهأمراوالرفعتركمنيهجرهل-

؟الصلاةتماممنأنهالرفععلىيطلقهل-

الرفععندالاصابعصفةفيمسألة-

الاذنينلاالقبلةجهةتكوناليدينرفعأثناءالكف-

الرفعابتداءوقتفيمسألة-

الرفع؟عنديديهيمدأينلىإمسألة-

حدفيللشافعيأقوالثلاثةحكايةفيالغزاليعلىالإنكار-

اليدينرفع

الايديرفعحذفيالرواياتبينلجمعا-

سواءلنفل1والفرضفيالايديرفع-

جالساصلىلمنالرفعاستحباب-

محلهفاتحتىالرفعنسيإذا-

يمكنهمافعلالمسنونالرفععنعجزإذ-

الاخرىرفعيديهإحدىرفععنعجزإذا-

؟الركوعمنالرفعبعدالايديتوضعأين-

؟التلاوةلسجودانحطإذايديهيرفعهل-

يديه؟يرهلالوترقنوتبعدللسجودكبرإذا-

لعيدين1ولجنازةووالاستسقاءالكسوففياليدينرفع-

358

الصفحة

027

272-273

274

275

276

277

278-281

281

281-284

284-292

288

192

292

292

292

292

292

392

392

492

592



لمسالةا

اليدين؟رللمرأةيستحبهل-

اليدينرفيمالكقولتحرير-

اليدينرفعفيالأوزاعيمعالئوريسفيانمناظرة-

ليدين1رفيحنيفةلابيالمباركبن1مناظرة-

والاجتهادبالرأييؤخذمماليسالصلاةفيلايدي1ر-

وهي:الصلاةفيمسائلمسعودابنعملمنالناسترك-

الركوعفيالتطبيق-1

اثنينكاناإذاالمأمومينوسطوقوفه-2

بهالصلاةوانقضاءبالتشهدالاكتفاء-3

المسجددونالبيتفيصلىإذاالإقامةترك-4

ويسارهيمينهعنيسلمكانأنه!م!مالنبيعننفساعشرخمسةرو!-

فرض؟هوهلالصلاةمنالتسليم-

لصبح؟1أوالعصرهيهلالوسطىالصلاة-

السفرفيالاتمام-

درهممائتيعلىزادفيماالورقصدقة-

الصائم؟يفطرهلالقيء-

النحريوملحجاأفعالترتيب-

الحائضفطو-

وجوبهاعدملبيانالتضحيةترك-

لها؟طلاقهوهلالامةبيع-

المعتوهطلاق-

الغرربيع-

935

الصفحة

592-792

168

94

134،214

928

06-64

06

06

63

64

63

182

183

183

186

178

018

018

202

177

181

181



لمسالةا

الفحلبلبنالرضاعتحريم-

بالولدالوالدقتلمسألة-

الاولادامهاتبيع-

منملخصمسعود:ابنقوللحنفيةفيهاخالفالتيالمسائل-

للشافعيمسعود(وابنعلي)اختلافكتاب

فيلهبمخالفتهممسعودبابنيحتجونالذينالحنفيةإلزام-

فيها!به1يحتجولمكثيرةمسائل

وقولهمصغيرا،ليسبأنهأنسعندفاعهمفيالحنفيةتناقض-

صغيراكانإنهعمر:ابنعن

منشيءعليهخفيوقدإلابعدهمومنالصحابةمنأحدقل-

مج!م!ماللهرسولسنة

***

036

الصفحة

183

185

185

65-83

83

212

218-921



الأصولمسائلفهرس

الأصوليةلمسالةا

ية1الرومجردمنأبلغالمشتهرالمتتابعالصحابةعمل-

بخلافوغيرهالنسخاحتمالإليهايتطرقالمجردةية1الرو-

المتوارثالعمل

وأ،اللهرسولبينهفرقمابينالجمعيتضمنالذيالقياس-

السلفأجمعالذيالفاسدالقياسهو=جمعهمابينالتفريق

ذمهعلى

كلي!الرسولقوليخالفماولاسيما،علمغيرالرأي-

الفاسدوالقياسالرأيذمفيالسلفآثار-

وجهلناظهرسواءوالاذعان،والطاعةبالسماعالسنةتتلقى-

يظهرلمأوحكمه

تجريلالانهالايدي؛رحكمذكرعنالمؤلفإعراض-

الفقهاءعللعلى

الرسولعلىردالكانالحكمةظهوربعدمالسنةردتلو-

المتابعةعنوخروخا

لراجح1ولحقاأنهيدلقولعلىالمدينةأهلاجتماع-

بما]لاخذعلىفالجمهورروى،مابخلافالراويعملإذا-

رأىبمالاروى

ولمالصحابيبروايةفيهاالعلماءأخذالتيالمسائلمنعدد-

برأيه1ياخذو

361

الصفحة

06

06

115

115

116-132

135

135

136

138-913

-014،176

177،102

177



الصفحةالأصوليةلمسألةا

151غيرهممنلىوويعلموهاأفعالهليعلمواالنبيمنيقربكانمنرواية-

04،187،891-991،702علىالسئوأثرهمالتقليد،1والتعصب-

النصوصمعوتعاملهالمقلد

188وروايته،والعامالمنسوخمنبالهديأحقوالمخصصالناسخ-

وأفرضأوجب

302كلها،بهاوالعملعنهاالتعارضونفيياتالروبينالتوفيق-

بالعلمأليق

591،912النفيروايةعلىمقدمةالاثباترواية-

027بعضهمعلىحجةليسالصحابةبعضفعل-

***

362



لمولفاعليهاتكلمالتيالأحاديثفهرس

عليهالمولفحكمالحديث

لاصحيح)إسناديديهجعلللصلاةكبراذا!لخميماللهرسولكان-

)إسناد(فيهمطعن

شرطعلىصحيح

مسلم(

صحيح()إسنادكبرإذايديهيرفعكان!يماللهرسولأن-

علله(على)تكلم..رسولصلاةاعلمكمالا-

(==)الافتتاحعنديديهرفع!لخميمأنه-

عليهوتكلم(يثبتالااللهرسولصلاةبكمأصليألا-

يصح(لا)باطلالرفعتركفيوعليعمرعنالاثر-

عليهوالكلام

عليهتكلمالرفعتركفيعمرابنعنالاثر-

خلفصليتمسعود:ابنعنعلقمةأثر-

اللهرسول

الخدريسعيدبيعنالعوفيعطيةأثر-

يكبرانمااولالرفعفيعمربن1و

مواطنسبعةفيإلاالايديترفعلا-

لهصلاةفلاالتكبيرفييديهرفعمن-

363

عليهتكلم

عليهالكلام

وجهالله)سود

الكذابواضعه

5(يلقايوم

الصفحة

17،222

18

02

43

05-57

،83-85

391،502

،88-29

191

29-59

59

89-401

501



عليهالمولفحكمالحديث

الغلاةبعضوضع)منبدعةالصلاةفيالايديرفععمر:ابنعن-

السنة(عنالمنحرفين

شيءفييعرفالايديهيرفع!كترواللهرسولكان:عباسابنعن-

لحديث(اكتبمنركعكلما

فيالايعرفيديهيرفعرجلارأىانهالزبير:ابنعن-

شيء...(.تركهثماللهرسولفعلهشيءهذا:فقال

أفاقلوالسند)هذا،عبداللهبنسالمعن،الزهريعن)سفيان-

بسندمجنون(ابيهعن

به(لافاقصحيح

عليهالكلامالايديرفعفيعليحديث-

عليهالكلامالرفيالحويرثبنمالكحديث-

عليهالكلامالرفيهريرةأبيحديث-

عليهالكلامالرفيأنسحديث-

عبداللهبنجابرحديث-

الرفعفيالاشعريموسىأبيحديث-

الرفعفيعباسابنحديث-

الساعديحميدأبيحديث-

سبعاعليهفكبرقتادةابيعلىصلىعلياأن-

***

364

عليهالكلام

عليهالكلام

عليهالكلام

درجاتأعلىفي)

الصحة(

مغلوطة(منقطعة)رواية

الصفحة

701

701

701

918

302

702،267

921

،153

223،267

225

922

231

236-252

244



الحديثيةالفوائدفهرس

الحديثيةالفائدة

علقمةمنالاسودبنعبدالرحمنسماع-

النخعيابراهيممراسيل-

منلابدنهولماومسلمالبخاريشرط"على:قولهممعنىشرح-

فقطالراويوجوديكفيولاالاجتماعصورة

قرائنيهاحتفتاذاالقطعيفيدالحديث-

الصحيحشرطعلىتصحيحهفيالحاكمنقد-

مقسممنالحكمسماع-

لهالراويمذهببمخالفةلحديثاتعليل-

النضرأبيمنأثبتوهو)غندر(يهوأخصهمبشعبةالناسأعلم-

لجارحين؟اتعددمنبدلاأمواحدمنيكفيهللجرحا-

يشترطومتىلجرحاتفسير-

الرواياتبينالترجيحقرائن-

النفيروايةعلىمقدمةالإثباترو]ية-

والمراسيللمقطوعاتبالحنفية1احتجاج-

تساقطتيات1الروتقاومتاذا-

الراويعنترتفعمتىالمطلقةلجهالةا-

بهاالاخذيجبزيادةالمتضمنةالرواية-

!لمج!هالنبيعهدفيصغيراكانعمرابنإن:قالمنعلىالرد-

الثقةمنقبولهايجبزيادةالر-

مانعمنهيمنعلمماحديثهقبولوجب"حدثنا"قالمتىالمدلس-
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الصفحة

52

66،151

85-86

86

99

147

162

163

391

591،921

002

102

602

802

902

221

221



الصفحةالحديثيةالفائدة

222الرو]يةبتعددبينهمالجمع1و،والرفعالوقفتعارض-

422لحفاظاواختلاف،لرفع1والوقفتعارض-

225يعللهامنلىإيلتفتولاصحيحهفيالزبيربيااحاديثيخرجمسلم-

226الراويحديثبهيردلامالجرحامن-

226عمهالليثروايةمنكانأوبهصرحفيماالزبيربيباالاحتجاج-

227الاثباتالحفاظحديثبهيردلاالتدليس-

227-228)مهم(و]لمرسلالمدلسحديثفيالمولفرأي-

023منالسماعفيالكذببهالمراد:الكذبلىإالرواةبعضنسبة-

!يداللهرسولعلىوليسبلد،اهلعنأورجل

234أسبابلثلاثةلهيعةابنحديثفيالواقعالاضطراب-

235الصحيحينفيالروايةمنلهيعةلابنوما-

237فيهاالمولفورأيالمطلقالتضعيفمسألة-

042الراويحديثطرحيوجبلميفسرلمإذالجرحا-

042اخرفيهوتكلمإلاالثقاتمنرجلقل-

042القنطرةجاوزواالصحيحينرجال-

242-041ية1الروفييقدحلاتاولهلامرالراويرأيفيالكلام-

142الانصاريقتادةبيأوفاةفيالتحقيق-

542الساعديحميدأبيمنعمروبنمحمدسماععلىالدر-

268وعللهبالحديثالعارفينمنليسحزمابن-

مبم*بج!
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فيهمالمتكلمالرواةفهرس

الراوياسم

النخعيإبراهيم

الرماديبشاربنإبراهيم

عياشبنإسماعيل

عياشبنبكرابو

النهشليبكرأبو

عياشبنحسن

الغسانيقضاعةبنرفدة

الرازيمصعببنرسو

الهمذانيمصعببنر1سو

كليببنعاصم

جعفربنالحميدعبد

الزنادأبيبنالرحمنعبد

الثقفيالوهابعبد

لهيعةبندته1عبد

خالدبنعطاف

العوفيعطية

البصريرياحبنعمر

اللهعبدبنعيسى

انسبنمالك

لسلمي1حمدابنالمامون
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الصفحة

151

157-158

153،022

85

502

85،491

155-156،254

69

69

52

161،237-923

12،147،302

153-154،223

231-236

162-163،247

59

156-157

248

913

601



الراوياسم

الزبيرأبوتدرسبنمحمد-

جابربنمحمد-

غندرجعفربنمحمد-

الرازبدحميدبنمحمد-

ليلىابيبنالرحمنعبدبنمحمد-

عكاشةبنمحمد-

عطاءبنعمروبنمحمد-

الغافقييوببنيحيى-

ريلادبيأبنيزيد-

***
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الصفحة

154،225

55،39-59

147

02،155،922

44

923

153

45-94،915-016



المتنوعةالفوائدفهرس

ئدةالقا

الشاقعيللامامالمؤلفتعقب-

أحمدللامامالمؤلفتعقب-

الفقهفيومكانته،مالكالامامعلىالثناء-

أنسبنمالكالإمامأصحاببأبرزالتعريف-

بالمستحباتالفرائضتلتيسألاحريصاعمركان-

أحمدبهحدثماأقدممنأحمدللامامهانئابنمسائل-

جهلهمنعلىوالرد،عنهاللهرضيحجربنبوائلالتعريف-

ونقادهلحديثجهابذةطريقتناسبلاالمحضةالظاهرية-

الاحكامإطلاقفي!س!النبيلفظاتباععلىأحمدحرص-

***
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الصفحة

68

913-014

017

202

253

212-218

268

275





لمصادرافهرس

العلمية.الكتبدارتصوير،للقنوجي،العلومأبجد

هـ.4421الاسلاميةلجامعةاالسيد،لجمال،السنةخدمةفيوجهودهالقيمابن

ط،العاصمةدارزيد،أبواللهعبدبنلبكر،مواردهاثارهحياته،الجوزيةقيمابن

هـ.6141لىلاوا

مجمع،محققينعدةتحجر،لابن،العشرةالمسانيدبأطرافالمهرةإتحاف

فهد.الملك

مكتبة،شامةأبورضاتللدارقطني،،مالكفيهاخولفالتيالاحاديث

هـ8141الرشد

هـ.4041الدارمكتبةالفريوائي،ت،للذهبي،مختارةأحاديث

مؤسسة،الارناؤوطشعيبت،بلبانلابن،حبانابنصحيحترتيبفيالاحسان

الرسالة.

هـ.8041الافاقدارشاكر،أحمدتحزم،لابن،الاحكامأصولفيالاحكام

البستوي.عبدالعليمت،نيللجوزجا،الرجالأحوال

هـ4141،الرابعةالطبعة،دهيشابنتللفاكهي،،مكةأخبار

الغربدار،نيومورالحمرحميدتعبدالبر،لابن،مالكأقوالاختلاف

.م3002الاسلامي

هـ.7041العلميةالكتبدار،الصالحصبحيتللمروزي،العلماء،اختلاف

الرشد،مكتبةإدريس،محمدت،للخليلي،الحديثعلماءمعرفةفيالارشاد

هـ.9041لىالاو

الكتبدارالبر،عبدلابنالامصار،علماءمذاهبشرحفيالاستذكار

هـ.9141العلمية

371



مصر.نهضةمكتبة،البجاويتالبر،عبدلابن،الأصحابمعرفةفيالاستيعاب

المنذر،لابن،العلمأهلمذاهبعلىالاشراف

الأولى،لجيلادار،البجاويتحجر،لابن،الصحابةتمييزفيالاصابة

هـ.1241

ابندار،طنطاويأحمدت،للحازمي،والمنسوخالناسخفيالاعتبار

هـ.2241حزم

هـ.8041الثامنةالطبعة،للملايينالعلمدار،للزركلي،الاعلام

ابندار،سلمانمشهورت،القيملابن،العالمينربعنالموقعينإعلام

هـ.2341لجوزيا

الكتبدارتصوير.العثمانيةالمعارفدائرة،المعلميتماكولا،لابن،الاكمال

هـ.1141لىلاوا،العلمية

الفاروق،ورفيقهمحمدبنعادلتمغلطاي،الدينلعلاء،الكمالتهذيبإكمال

هـ.4221الاولىالطبعة،الحديثة

السلفيةالمطبعة،الهاشميسعدي،الاستعمالوالنادرةالقليلةلجرحاألفاظ

بمصر.

هـ.2241لىلاواالوفاء،دار،فوزيرفعتت،الشافعيإدرش!بنلمحمد،الام

بدارالتحقيققسمتلمغلطاي،،الصحابةمنفيهمالمختلفمعرفةلىإالانابة

هـ.0421لىالاوالرشد،مكتبة،الحرمين

مكتب،غدةأبوتعبدالبر،لابنالفقهاء،الثلاثةالائمةفضائلفيالانتقاء

هـ4221الاسلاميةالمطبوعات

هـ.5041طيبةدار،حنيفصغيرتالمنذر،لابن،الاوسط

اللهوصيت،الهاديعبدلابنذم،اوبمدحأحمدالامامفيهتكلمفيمنالدمبحر

هـ9041لىلاوا،الرايةدار،عباس

هـ.2341العربيالتراثإحياءدار،الدمشقيحمدأتني،للرويا،المذهببحر
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العلمية.الكتبدارللكاساني،،الصنائعبدائع

هـ.2341الفوائدلمعادار،العمرانعليت،القيملابنالفوائد،بدائع

هـ.1741الاولىالطبعةهجر،دار،التركيتكثير،لابن،والنهايةالبداية

هـ.1141الصفادار،دهمانمحمدت،وضاحلابنعنها،والنهيالبدع

تيمية.ابنمكتبةتصوير،للشوكاني،السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر

،الهجرةدار،جماعةت،الملقنلابنالكبير،الرافعياحاديثتخريجالمنيرالبدر

هـ5241لىالاو

ايتت،الفاسيالقطانلابن،الاحكامكتابيالواقعينلايهام1والوهمبيان

هـ.1841طيبةدارسعيد،

هـ.1641القلمدار،رمضانخيرمحمدتقطلوبغا،لابن،التراجمتاج

الغربدارعواد،بشارت،للذهبي،الاعلاممشاهيرووقياتالاسلامتاريخ

الاسلامي.

الكتابدار،تدمريعمرت،للذهبي،الاعلاممشاهيرووفياتالاسلامتاريخ

العربي.

هـ2641الرشدمكتبةحيمد،وأبوليالثمات،للبخاري،الاوسطالتاريخ

العثمانية.المعارفدائرة،المعلميت،للبخاريالكبير،التاريخ

العلمية.الكتبدار،البغداديللخطيببغداد،تاريخ

الفكر.دار،العمرويت،عساكرلابن،دمشقتاريخ

طبعةعنمصورةالقوجاني،اللهشكرت،الدمشقيزرعةلابي،دمشقتاريخ

بدمشقالعلميالمجمع

بجامعةالتراثواحياءالعلميالبحثمركز،سيفنورت،الدوريعباستاريخ

هـ9913القرىأم

بجامعةالتراثواحياءالعلميالبحثمركز،سيفنورت،الدارميعثمانتاريخ

هـ.0041القرىم

373



العلميالمجمع،إبراهيمناجيةت،للسمعانيالكبير،المعجمفيالتحبير

العراقي.

القيمةالدار،الدينشرفعبدالصمدت،للمزي،الأطرافبمعرفةالاشرافتحفة

هـ.8041

دارورفيقهالسعدنيمسعدت،لجوزيالابن،الخلافأحاديثفيالتحقيق

هـ.5141العلميةالكتب

إحياءتصوير،الإسلاميةالمعارفدائرة،المعلميت،للذهبي،لحفاظ]تذكرة

العربي.التراث

مكتب،غدةابوعبدالفتاحت،للكشميري،المسيحنزولفيتواتربماالتصريح

هـ.1041الاسلاميةالمطبوعات

هـ.5041الاسلاميالمكتبالقزقي،تحجر،لابن،التعليقتغليق

هـ.0141الرشدمكتبة،مسلممصطفىت،الصنعانيعبدالرزاقتفسير

لىالأوالطبعة،حزمابندار،عوامةت،العسقلانيحجرلابن،التهذيبتقريب

العثمانية.المعارفدائرةعنمصورة،نقطةلابنوالمسانيد،السننلرواةالتقيمد

الحديث.دار،الطباخت،للعراقي،والايضاجالتقييد

العسقلاني،حجرابنللحافظالكبير،الرافعيأحاديثفيتخريجالحبيرالتلخيص

تيمية.ابنمكتبةتصوير،إسماعيلشعبانت

الأوقافوزارة،ورفاقهأعرابسعيدتالبر،عبدلابنالموطأ،شرحالتمهيد

.بالمغرب

هـ1421الوطندار،الغيطابوت،للذهبي،التحقيقتنقيح

مكتبة،الألبانيتللمعلمي،،الاباطيلمنالكوثريتأنيبفيبماالتنكيل

هـ.6041لمعارفا

العلمية.الكتبدار،للنووي،واللغاتالاسماءتهذيب

374



هـ.2341العثمانيةالمعارفدائرة،العسقلانيحجرلابن،التهذيبتهذيب

الطبعةالرسالةمؤسسةعواد،بشارت،المزيالدينلجمال،الكمالتهذيب

هـ.8141لىلاوا

الرياضلمعارفامكتبةمرحبا،إسماعيلت،القيملابنداود،أبيسننتهذيب

بالمحمودية(.محفوظةخطية)ونسخةهـ.4271

هـ2241بدبيالبحوثدار،المزيديت،للبراذعي،لمدونةاتهذيب

مؤسسةالعرقسوسي،نعيمت،الدمشقيالدينناصرلابن،المشتبهتوضيح

هـ2141لىلاوا،الرسالة

العثمانية.المعارفدائرةالبستي،حبانلابن،الثقات

دار،الباقيعبدفوادمحمدوشاكرأحمد:ت،الترمذيعيسىلابي،لجامعا

هـ.1341العلميةالكتب

هـ.6141لجوزياابندار،الزهيريتعبدالبر،لابن،وفضلهالعلمبيانجامع

التركياللهعبدت،الطبريجريربنلمحمد،القرانايتفسيرفيالبيانجامع

هـ.4231الاولىطهجر،دارمعبالتعاون

هـ2541ظبيأبوالثقافيالمجمع،للحبشي،شيوالحوالشروججامع

هـ.8041لىالاوالطبعة،العلميةالكتبدار،للقرطبي،القرانلاحكاملجامعا

تاريخ.بدونبمصرالخانئيدار،الطنجيمحمدت،للحميديلمقتبس،1جذوة

العثمانية.لمعارفدائرة،المعلميت،الرازيحاتمبيلابن،والتعديلالجرح

هـ.0241دارالمعرفة،عابدينابنحاشية

هـ4141العلميةالكتبدار،ورفيقهمعوضعليت،للماورديالكبير،لحاويا

العلمية.الكتبدارالاصبهاني،نعيملابيالاولياء،حلية

الرسالةمؤسسة،الجملحسينت،للنووي،الأحكامأحاديثفيلخلاصةا

هـ.1841
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الكتبدارتصويركرنكو،تحجر،لابن،الثامنةالممةأعيانفيالكامنةالدرر-

العلمية.

صادر.دار،الحليالدينصفين1ديو-

الطبعة،العلميةالكتبدارحسن،كسرويت،نعيملابي،أصبهانأخبارذكر-

هـ.0141لىلاوا

هـ.9141الغرباءمكتبة،الانصاريت،للهروي،الكلامذم-

العبيكانمكتبة،العثيمينعبدالرحمنت،رجبلابن،الحنابلةطبقاتعلىالذيل-

هـ.4231

العلمية.الكتبدارتصويرشاكر،أحمدت،للشافعي،الرسالة-

لىالاوطحزمابندار،السنديالدينبديعتخريج،للبخاري،اليدينرفع-

(.بالظاهريةمحفوظةعتيقةخطية)ونسخةهـ1641

هـ.2141الاسلاميلمكتبا،الشاويشزهيرإشراف،للنووي،الطالبينروضة-

الارناووط،وعبدالقادرشعيبت،القيملابنالعباد،خيرهديفيالمعادزاد-

هـ.6041الرسالةموسسة

العليمعبدت،للاجريالسحستاني،داودبيلاالاجريعبيدأبيسؤالات-

هـ.1841لىالأو،الريانموسسةالبستوي،

الاولى،المعارفمكتبة،للألباني،والموضوعةالضعيفةالاحاديثسلسلة-

هـ.1241،حزموابنالمغنيدارأسد،حسينت،الدارميمسند-

،آباديللعظيمالمغنيالتعليقبهامشه،يمانيهاشماللهعبدنشر،الدارقطنيسنن-

العلمية.الكتبدار

هـ.1388لحديثادارالدعاس،عبيدعزتتداود،ابيسنن-

مكتب.لسنديوالسيوطيبحاشيةغدةأبوترقيم،للنسائي،الصغرىالسنن-

هـ4141الثالثةط،الاسلاميةالمطبوعات

376



المعرفة.دارتصوير،العثمانيةالمعارفدائرة،للبيهقي،الكبرىالسنن

لىالاوالطبعة،الرسالةموسسة،شلبيحسنت،للنسائي،الكبرىالسنن

هـ.1241

.للتراثالرياندار،عبدالباقيفؤادمحمدترقيم،ماجهابنسنن

هـ.9041السادسةالطبعة،الرسالةمؤسسة،للذهبيالنبلاء،أعلامسير

.1375الحلبيالبابي،ورفاقهالسقات،هشاملابن،النبويةالسيرة

الفكر.دارالعماد،لابن،ذهبمنأخبارفيالذهبشذرات

هـ2041طيبةدار،حمدانسعلمأحمدتلللالكائي،،السنةأهلاعتقادشرح

السنة.مكتبةشاكر،أحمدت،للعرافي،الالفيةشرح

هـ.0241الرشدمكتبة،لمصرياخالدت،للعينيداود،بيأسننشرح

هـ.1347لىالاوبالازهر،المصريةالمطبعة،للنووي،مسلمصحيحشرح

الطبعة،الرسالةموسسة،الأرناووطشعيبت،للطحاويالاثار،مشكلشرح

هـ.2741الثانية

هـ.7041الثانية،العلميةالكتبدار،للطحاويالاثار،نيمعاشرح

الكتبإحياءدار،الفضلأبومحمدتالحديد،أبيلابن،البلاغةنهجشرح

العربية.

ت،للخطيب،لحديثاأهلشرف

هـ.1741الوطندار،الدميجيت،للآجري،الشريعة

لحاكم.1أحمدأبو،الحديثأصحابشعار

هـ.4231الرشدمكتبةلحميد،عبداعبدالعليت،للبيهقي،الايمانشعب

عطار.ت،للجوهريالصحاج،

الطبعة،الاسلاميالمكتب،الأعظميمصطفىمحمدت،خزيمةابنصحيح

هـ.5913لىالاو

الباقي.عبدفؤادمحمدترقيم(،الفتح)معالبخاريصحيح
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خيرابن)ونسخة.التراثإحياءدار،الباقيعبدفؤادمحمدترقيم،مسلمصحبح

(.بالمغربالاشبيلي

الثانيةالطبعة،الخانجيمكتبة،لحسينياعزتت،بشكواللابن،الضلة

هـ.4141

العلمية.الكتبدار،القاضيت،لجوزيالابن،لمتروكونوالضعفاء

العلمية.الكتبدارزايد،ت،للنسائي،لمتروكونواالضعفاء

.الرياضلمعارفامكتبةعبدالقادر،موفقللدارقطني،تالضعفاء،

هـ.8041العلميةالكتبدار،قلعجيتللعقيلي،الضعفاء،

القدسي.طبعةعنمصورةللسخاوي،،التامعالقرنلرجالاللامعالضوء

هـ.6241العبيكانمكتبةالعبداللطيف،لعبدالعزيز،والتعديللجرحاضوابط

علىعاممئةمروربمناسبةطبع،العثيمينت،يعلىبيلابن،الحنابلةطبقات

هـ.9141الاولى،لمملكةتوحيد

الكتبدارتصويروالطناحي،الحلوت،للسبكي،الكبرىالشافعيةطبقات

العلمية.

لىالاو،فيصللملكاموسسة،خانأحمدت،للذهبيالكبار،القراءطبقات

هـ.9141

هـ4231الخانجيدارعمر،محمدتسعد،لابن،الكبرىالطبقات

هـ.2913مصرعمر،محمدعليتللداوودي،،المفسرينطبقات

العربي.التراثإحياءدار،للعراقي،التقريبشرحفيالتثريبطرح

دار،الاصلاحيجملأمحمدت،القيملابن،السعادتينوبابالهجرتينطريق

هـ.9421الفوائدعالم

هـ.5041العلميةالكتبدار،للذهبيعبر،منخبرفيالعبر

هـ.4141الثالثةط،المباركيسيرأحمدت،يعلىلأبي،الفقهأصولفيالعدة

العلمية.الكتبدار،ورفيقهمعوضعليت،للرافعيالوجيز،شرحالعزيز
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لجريسي،واالحميد،سعدباشرافجماعةت،الرازيحاتمأبيلابن،العلل

هـ2741لىالاو

دار،عباساللهوصيت،حنبلبنلأحمد،الرجالومعرفالعلل

هـ.4221الخاني

طيبة.دار،الرحمنمحفوظتللدارقطني،،العلل

الفوائد.لمعادار،العمرانعليتللمعلمي،،المبيضة-القبورعمارة

الكتبدارتصويربراجستر،مت،الجزريلابنالقراء،طبقاتفيالنهايةغاية

العلمية.

وترقيمبازابنبتعليق،العسقلانيحجرلابن،البخاريصحيحشرحالباريفتح

هـ.0138السلفية،الباقيعبد

دار،اللهعوضطارقت،الحنبليرجبلابن،البخاريصحيحشرحالباريفتح

هـ.6141الاولىط،لجوزياابن

هـ.4241هجردار،التركيعبداللهت،مفلحلابن،الفروع

العلميالبحثمركز،عباساللهوصيت،حنبلبنلأحمد،الصحابةفضائل

هـ.3041التراثواحياء

هـ.4261لجوزياابندار،العزازيعادلت،البغداديللخطيب،لمتفقه1والفقيه

البيتالمؤسسة،صولهوالفقه-المخطوطالعربيللتراثالشاملالفهرس

الإسلامي.للفكر

المثنىمكتبةتصوير،زيدينقدارهفرنسشكهتالاشبيلي،خيرابنبكربيأفهرسة

ببغداد.

المعرفة.دار،للكنوي،الحنفيةطبقاتفيالبهيةالفوائد

هـ.9041الثالثةالطبعةالفكر،دار،عديلابن،الرجالضعفاءفيالكامل

بتركيا(.الثالثأحمدبمكتبةمحفوظةخطية)ونسخة

هـ.4041الرسالةمؤسة،الأعظميتللهيثمي،البزار،زوائدعنالأستاركشف
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العلمية.الكتبدار،حليفةللحاج،والفنونالكتبساميعنالظنونكشف

العثمانية.المعارفدائرة،البغداديللخطيب،ية1الروعلمفيالكفاية

هـ.1841العلميةالكتبدار،للغزي،العاشرةالمئةأعيانفيالسائرةالكواكب

البحثمركز،النبيعبدرببنعبدالقيومت،الكياللابن،النيراتالكواكب

.التراثواحياءالعلمي

صادر.دار،الافريقيمنظورلابن،العربلسان

الاسلاميةالمطبوعاتمكتب،غدةأبوت،العسقلانيحجرلابن،الميزانلسان

هـ.4231الاولىالطبعة،بحلب

الغربدارعبدالقادر،موفقت،للدارقطني،والمختلفالمؤتلف

هـ5041لاسلاميا

الفكر.دار،للسرخسي،لمبسوطا

هـ1741القادريمكتبة،ايدنالصادقت،للخطيب،والمفترقالمتفق

هـ.9141حزمابندار،سلمانمشهورت،للدينوري،العلموجواهرالمجالسة

بحلب.الوعيدارزايد،ت،حبانلابن،المجروحين

العلمية.الكتبدارللهيثمي،،الفوائدومنبعئدالزومجمع

الفكر.دار،النوويشرفبنليحيى،المهذبشرحالمجموع

التراثإحياءدارتصوير،الدمشقيمنيرمحمدجمعالمنيرية،الرسائلمجموعة

العربي.

الشؤونوزارة،بنهوقاسمبنعبدالرحمنجمع،تيميةابنفتاوىمجموع

هـ.6141لاسلاميةا

.التراثدارمكتبةشاكر،احمدتحزم،بنمحمدلابيالمجلى،شرحالمحلى

هـ.1741الرشدمكتبة،عقلذيابتللخمي،،للبيهقيالخلافياتمختصر

هـ.4241حزمابندار،لسلوم1أحمدت،للحاكم،الاكليللىإالمدخل

038



السلفطأضواءالاعظمي،ت،للبيهقي،الكبرىالسننلىإالمدخل

هـ.0241الثانية

العاصمةدارزيد،أبولبكر،حنبلبنأحمدالامامفقهلىاالمفصلالمدخل

هـ1741

هـ.1141الفكردار،القاسملابن،المدونة

للمباركفوري.،المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرعاة

هـ.0041طيبةمكتبةباوزير،حمدلأبدر،غزوةمرويات

هـ.0421الوطندار،اللهعوضطارقتداود،بيروايةأحمدالإماممسائل

هـ0421الوطندار،اللهعوضطارقإشرافصالج،روايةحمدالاماممسائل

هـ6041الدارمكتبةالمهنا،عليت،عبداللهابنهية1روأحمدالاماممسائل

الاسلاميالمكتب،الشاويشزهيرت،هانئابنروايةحمدالاماممسائل

هـ2041

العثمانية.لمعارفادائرةمصورة،النيسابوريللحاكم،المستدرك

المكتب،الارناووطشعيبت،المروزيبكرلابي،الصديقبكربيأمسند

هـ.9913الثالثةطالاسلامي

علومومؤسسةالقبلةدار،الاثريلحقاإرشادت،يعلىبيمسند

هـ.8041القرآن

لى.الاوط،الرسالةمؤسسة،ورفافهالارنووطشعيبت،حنبلبنأحمدمسند

الاولى،لحكمواالعلوممكتبة،الأثريالرحمنمحفوظتالبزار،مسند

هـ7041

هـ.2341المأموندارأسد،حسينت،لحميديامسند

ني،الرولامسند

الكتبمؤسسة،الحوتت،للبوصيري،ماجه]بنزوائدفيالزجاجةمصباح

الثقاقية.
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هـ.4261المنهاجدار،عوامةمحمدت،شيبةأبيابنمصنف-

المكتبالاعظمي،الرحمنحبيبت،نيالصنعاالرزاقعبدمصنف-

هـ.3041الاسلامي

هـ.9913التراثإحياءدار،الحمويلياقوت،البلدانمعجم-

تيمية.ابنمكتبة،السلفيالمجيدعبدحمديتللطبراني،الكبير،المعجم-

هـ.9041سيناابنمكتبة،البشرييسريت،عبدالهاديبنليوسف،الكتبمعجم-

فهدالملكمكتبةخان،أحمد،الهنديةالقارةشبهفيالعربيةالمطبوعاتمعجم-

هـ1241الوطنية

هـ.0241ظبيأبوالثقاقيالمجمع،للحبشي،المطروقةالموضوعاتمعجم-

هـ.8041الصديقمكتبة،الهيلةت،الذهبيشيوخمعجم-

العلمية.الكتبدار،كسرويت،للبيهقيوالاثار،السننمعرفة-

هـ4221العلميةالكتبدارالاصبهاني،نعيملابي،الصحابةمعرفة-

الطبعةالدار،مكتبة،العمريضياءأكرمت،للبسوي،والتاريخالمعرفة-

هـ.1141الثانية

السلف.أضواءلمقصود،عبدات،للعراقيالاسفار،حملعنلمغنيا-

.ناشرةدارأوتاريخبدونعتر،الديننورت،للذهبيالضعفاء،فيالمغني-

الكتب.عالملحلو،1والتركيت،قدامةلابنالمغتي،-

الاسلامي.المكتب،نيالألبات،حرببنلزهير،العلم-

.الرياضالمعارفمكتبة،الطحانمحمودت،للطبراني،الأوسطالمعجم-

لجامعةا،المحققينمنجماعةت،وإسحاقلاحمدالكوسجمسائل-

هـ.5241الاسلامية

لحديث.ادار،الغماريت،للسخاوي،الحسنةالمقاصد-

هـ.9913الفكردار،هارونعبدالسلامت،فارسلابن،اللغةمقاييس-
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عبدالرحمنت،مفلحلابنأحمد،الامامأصحابذكرفيالارشدالمقصد

هـ.0141الرشدمكتبة،العثيمين

هـ.4261ناشربدون،الرحيليت،للذهبي،موثقوهوفيهتكلممن

هـ4261الفوائدعالمدار،ليالثمايحىت،القيملابن،المنيفالمنار

دار،الكندريت،رجببنعبدالرحمنانتقاءرجب،ابنشيوخمنالمنتقى

هـ.6241غراس

الارناؤوط،محمودتللعليمي،أحمد،الامامصحابذكرقيالاحمدالمنهج

هـ.1841صادردار

عبدالعزيز،نبيلت،برديتغريلابن،فيالوابعدلمستوفى1وقيالصاالمنهل

.م8691للكتابالعامةالمصريةالهيئة

أضواءمكتبة،شكريبنالديننورت،لجوزيالابن،لموضوعاتا

هـ.1841السلف

هـ.1841الاسلاميالغربدارعواد،بشارتنس،بنمالكالامامموطأ

العربي.دارالفكر،و]بنتهالبجاويت،للذهبي،الاعتدالميزان

هـ.1241كثيرابندار،السلفيتحجر،لابنالاذكار،فيتخريجالافكارنتائج

هـ.1341العلميةالكتبدار،برديتغريلابن،الزاهرةالنجوم

هـ.0421حزمابندار،لحسنيالحيالعبدالخواطر،نزهة

لحديث.ادار،للزيلعي،لهدايةاأحاديثتخريجالرايةنصب

لجامعةا،مدخليربيعتحجر،لابن،الصلاحابنكتابعلىالنكت

هـ.4041الاسلامية

الفكر.دار،ورفيقهالطناحيتالاثير،لابنوالاثر،لحديثاغريبفيالنهاية

ناشر.بدون،للعيدروسالعاشر،القرنأخبارعنالسافرالنور

هـ.4141الفكردارالاكوع،للقاضي،اليمنفيومعاقلهالعلمهجر

العلمية.الكتبدارباشا،لاسماعيل،العارفينهدية
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العربيالتراثإحياءدار،ورفيقهالارناؤوطأحمدت،للصفدي،بالوفياتفيالوا-

هـ.0241

صادر.دار،عباسإحسانت،خلكانلابنالاعيانوقيات-

***
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الموضوعاتنم

لموضوعا

التحقيقمقدمة

تمهيد

المسالةبهذهالعلماءعنايةسبب

المسألةفيالمؤلفات

الكتابدراسةمباحث

الكتاباسم

تاليفهتاريخ

للمولفنسبتهإثبات

الكتابموضوعاتعرض

الكتابمو]رد

الخطيةالنسخوصف

الكتابطبعات

التحقيقمنهج

الخطيةالنسخمننماذج

لمحققاالنص

الصلاةفيالأيديرفعبعدمقالمنحججفيفصل

لخفضباالقائلينأدلةعنوأجوبتهم،بالرفعالقائلينأدلة

الصديقبكرأبيحديث

الخطاببنعمرحديث

طالبأبيبنعليحديث

عمرابنحديث

385

الصفحة

17

18

23

03

35

36

37

3

7

8

12



لموضوعا

الحويرثبنمالكحديث-

حجربنوائلحديث-

هريرةأبيحديث-

عبداللهبنجابرحديث-

الاشعريموسىابيحديث-

الليثيحبيببنعميرحديث-

عباسابنحديث-

عازببنالبراءحديث-

الساعديحميدأبيحديث-

قتادةبيوسعدبنوسهلأسيدأبيحديث-

!شميمالنبيرأىالذيالاعرابيخبر-

الموقوفاتفيفصل-

الرفعفيالسلفعنالاثاربعض-

أيديهمالخافضينحججعلىالردفيفصل-

عنهالجوابوا<لهمكفوأقيليناإلىالننتر>لىتعابقولهلهماستدلا-

عازببنالبراءحديثعنلجوابا-

مسعودبنعبداللهحديثعنلجوابا-

وعليعمرعنالاثرعنالجواب-

الرفعتركفيعمرابنوعنمجاهدروايةعنلجوابا-

اللهرسولخلفصليت:عبداللهعنعلقمةروايةعنلجوابا-

وابنالخدريسعيدأبيعنالعوفيعطيةروايةعنالجواب-

يكبرانماأولأيديهمايرفعانكاناعمر:
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15
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22

23
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31-38
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43-05

05-83

8387-

87-29
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لموضوعا

ترلاعمر:وابنعباسابنعنليلىأبيابنحديثعنلجوابا-

مواطنسبعةفيإلاالايدي

فلاالتكبيرفييديهرفعمن:أنسعنالزهريحديثعنلجوابا-

لهصلاة

بدعةالصلاةفيالايديرفععمر:ابنعنروواعمالجوابا-

ركعكلمايديهيرفعاللهرسولكان:عباسابنحديثعنلجوابا-

يديهيرفعرجلارأىأنهالزبير:ابنحديثعنلجوابا-

نابادكانهاأيديكمرافعيأراكمليماجابر:حديثعنلجوابا-

يديهيرلاكانالامةحافظهريرةأباإن:قولهمعنلجوابا-

الرفععدميقتضيالقياسإن:قولهمعنلجوابا-

الفاسدوالقياسالرأيذمفيالسلفاثار-

معنىوأي...المعنىمعقولةالصلاةأفعالإن:قولهمعنلجوابا-

؟..اليدينرفي

بالرفعالقائلينأدلةعلىبالخفضالقائلينأجوبةفيفصل-

عمرابنحديثعنجوابهم-

الصديقبكربيأحديثعنجوابهم-

الخطاببنعمرحديثعنجوابهم-

طالبأبيبنعليحديثعنجوابهم-

الحويرثبنمالكحديثعنجوابهم-

حجربنوائلحديثعنجوابهم-

هريرةبيأحديثعنجوابهم-

مالكبنأنسحديثعنجوابهم-
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114-133
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133-136

137-166

137

146
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147
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153
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لموضوعا

عبداللهبنجابرحديثعنجوابهم

الاشعريموسىبياحديثعنجوابهم

الليثيحبيببنعميرحديثعنجوابهم

عباسابنحديثعنجوابهم

عازببنالبراءحديثعنجوابهم

لساعدي1حميدأبيحديثعنجوابهم

الاعرابيحديثعنجوابهم

الايديرفعفيالسلفعنالاثارعنجوابهم

بعدمهالقائلينأدلةعنبالرفعالقائلينأجوبةفيفصل

عمرابنحديثعلىاعتراضهمجواب

مرةأولفيلاإيديهيرفعيكنلمأنهعمر:ابنعنرووهفيمافصل

الاالصلاةمنشيءفييديهيرفعيكنلمانهعمر:عنرووهفيمافصل

الصديقلحديثردهمفيفصل
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